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RESUMO 

COSTA, Cristiano Cunha. Subsídios para a proteção de fragmentos florestais na 

bacia hidrográfica do rio Poxim-SE. São Cristóvão: UFS, 2011. 112p. (Dissertação – 

Mestrado em Agroecossistemas).   

 

 

Diante da degradação dos recursos naturais, tornam-se comuns os debates a respeito das 

questões ambientais no sentido da busca pela sustentabilidade. Dessa forma, o estudo 

dos fragmentos florestais são importantes no que se refere à manutenção da 

biodiversidade. Este trabalho teve como objetivo propor, de forma sistêmica, 

mecanismos que venham contribuir para a proteção dos remanescentes florestais 

localizados na bacia hidrográfica do rio Poxim-SE. Para isso, foi necessário caracterizar 

os fragmentos florestais sob a ótica do estudo da paisagem; realizar o levantamento da 

mata ciliar existente na bacia hidrográfica do rio Poxim, de acordo com a legislação 

vigente, no sentido de propor ações de restauração da vegetação. Para o levantamento 

do uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim, utilizou-se de fotografias 

aéreas correspondentes ao ano de 2004, tendo projeção UTM, Zona 24 Sul e Datum 

SAD-69, com o auxílio do programa ARCGIS 9.2 na escala de visualização de 

1:10.000. Do mesmo modo, realizou-se o levantamento dos fragmentos florestais de 

mata atlântica com relação ao tamanho, à forma, à conectividade e à vizinhança desses 

fragmentos, como também, foi possível fazer um levantamento da mata ciliar da bacia 

hidrográfica do rio Poxim. Observou-se que a pastagem (40,54%) e os cultivos 

agrícolas (15,63%) ocupam as maiores áreas na bacia hidrográfica do rio Poxim, sendo 

as principais atividades que impactam os fragmentos vizinhos. Com relação aos 

fragmentos, 92,71% possuem tamanho médio de 18,58 hectares e índice de 

circularidade de 0,34. Quanto à conectividade, a maioria dos fragmentos (26,53%) está 

com a distância superior a 900 metros em relação ao fragmento florestal mais próximo. 

Na bacia hidrográfica há apenas 01 reserva legal averbada com 198,84 hectares, 

demonstrando o descumprimento do Código Florestal Brasileiro (1965). A mata ciliar 

na bacia hidrográfica corresponde a 7,01%, deste, menos da metade (46,22%) está em 

conformidade com o Código Florestal Brasileiro (1965) que estipula uma largura 

mínima de 30 metros de mata ciliar. Torna-se necessária a adoção de políticas públicas 

visando à proteção dos fragmentos florestais e restauração das áreas de preservação 

permanente, formando corredores ecológicos aliados ao planejamento e gestão dos 

recursos hídricos.   

 

Palavras-chaves: biodiversidade, fragmentos, mata ciliar, Código Florestal.   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

COSTA, Cristiano Cunha. Subsidies for protection of forest fragments in the 

hydrographic basin of the Poxim River-SE. São Cristóvão: UFS, 2011. 112p. 

(Dissertation – Master in Agroecosystems). 

 

 

Faced with the degradation of natural resources, the discussions about environmental 

issues towards the search for sustainability become common. Thus, the study of forest 

fragments is important regarding the maintenance of biodiversity. This study aimed to 

propose, systemically, mechanisms that may contribute to the protection of forest 

remnants located in the hydrographic basin of the Poxim River. Therefore, it was 

necessary to characterize the forest fragments from the point of view of landscape 

studies and also to survey the existing riparian vegetation in the hydrographic basin of 

the Poxim River in accordance with current legislation, to propose actions of vegetation 

restoration. In order to survey the use and occupation of the Poxim River hydrographic 

basin, it was used aerial photographs corresponding to the year 2004, UTM zone 24 

South Datum SAD-69 projection, with the help of the program ARCGIS 9.2 on display 

scale of 1:10,000. Similarly, there was a survey of forest fragments of atlantic forest 

about the size, shape, and connectivity to the vicinity of these fragments, but it was also 

possible to do a survey of riparian forest in the hydrographic basin of the Poxim River. 

It was observed that pasture (40.54%) and agricultural crops (15.63%) occupy the 

largest areas in the hydrographic basin of the Poxim River and those are the main 

activities that impact the neighboring fragments. Related to the fragments, 92.71% have 

an average size of 18.58 hectares and circularity index of 0.34. As to connectivity, most 

of the fragments (26.53%) are over 900 meters away to the nearest forest patch. In the 

hydrographic basin there is only 01 registered reservation with 198.84 hectares, 

demonstrating the failure of the Brazilian Forest Code (1965). The riparian forest in the 

hydrographic basin corresponds to 7.01%, in which less than half of the total (46.22%) 

is in accordance with the Brazilian Forest Code (1965) which stipulates a minimum of 

30 meters width of riparian vegetation. It becomes necessary to adopt public policies 

aimed at the protection of forest fragments and restoration of permanent preservation 

areas, forming ecological corridors allied to planning and management of water 

resources.  

 

Key-words: biodiversity, fragments, riparian forest, Forest Code  
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

   

 No contexto histórico da humanidade, a relação homem-natureza substituiu as vastas 

extensões de vegetação natural por atividades agropecuárias e áreas urbanas, visando atender 

a interesses econômicos e sociais. Assim, o meio natural sofreu intensa pressão antrópica que 

resultou na alteração da paisagem natural em mosaicos isolados os quais, atualmente, são 

denominados como fragmentos florestais.  

 No Brasil, a Mata Atlântica, que antes se estendia por toda a costa e em alguns estados 

adentrando o interior do país, está, atualmente, restrita a fragmentos com diferentes tamanhos, 

formas e distâncias, comprometendo o fluxo da fauna e a dispersão de propágulos entre esses 

fragmentos que estão relegados a condição de “ilhas”.    

 Embora protegido por leis e referenciado pela Constituição Federal (1988), o bioma 

Mata Atlântica continua sofrendo com o uso predatório dos seus recursos, havendo perda da 

biodiversidade, com consequente estreitamento da base genética ou extinção de algumas 

espécies, comprometendo a sustentabilidade do bioma. 

 A problemática no estado sergipano não difere quando se discorre sobre o tema. A 

Mata Atlântica em Sergipe cedeu lugar para atividades agropecuárias, predominantemente, 

pastagem e cana-de-açúcar, ocupação urbana e a retirada de lenha, resultando em fragmentos 

de tamanho muito reduzido e restrito a áreas de difícil acesso para a prática da agricultura. 

Dessa forma, o estado sergipano apresenta um dos menores índices de cobertura florestal 

existentes no país, tornando-se necessário a realizações de estudos que norteiem estratégias 

para a proteção dos fragmentos.   

 Diante do exposto, fica evidente a necessidade da realização de estudos mais 

detalhados no sentido de conhecer as características desses fragmentos sob o aspecto da 

paisagem. Pode-se afirmar que os fragmentos de Mata Atlântica existentes no estado de 

Sergipe apresentam-se isolados; com tamanho reduzido, comprometendo a sustentabilidade 

do ecossistema; as matas ciliares não estão de acordo com o Código Florestal Brasileiro e os 

proprietários rurais desconhecem da legislação e dos benefícios em manter reserva legal e 

áreas de preservação permanente em suas propriedades.  

  A questão não é diferente quando se refere à bacia hidrográfica do rio Poxim que 

apresenta elevado grau de degradação das suas matas ciliares e nascentes, sem falar nos 
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diversos fragmentos de Mata Atlântica, o que pode vir a comprometer o abastecimento 

público de água da grande Aracaju.  

 Diante dessa situação, este trabalho teve como objetivo propor, utilizando-se do 

enfoque sistêmico, mecanismos que venham contribuir para a proteção dos remanescentes 

florestais localizados na bacia hidrográfica do rio Poxim-SE. Para isso, foi necessário 

caracterizar os fragmentos florestais sob a ótica do estudo da paisagem; realizar o 

levantamento da mata ciliar existente na bacia hidrográfica do rio Poxim, de acordo com a 

legislação vigente, no sentido de propor estratégias para a conservação nessa importante bacia 

hidrográfica.    

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Desenvolvimento, meio ambiente e sustentabilidade 

 

Somente após a Segunda Guerra Mundial, diante do crescimento acelerado de alguns 

países, iniciaram-se as discussões sobre desenvolvimento econômico e seus efeitos no meio 

ambiente, devido a “catástrofes ambientais”. No entanto, somente a partir da década de 70 

surge o ambientalismo em várias partes do mundo, caracterizado por diferentes correntes de 

pensamento de um movimento social, tendo o meio ambiente sua principal preocupação, 

mesmo assim, não deixaram de acontecer catástrofes ambientais, a exemplo, na década de 80, 

acidente nuclear de Chernobil, e, no Brasil, o acidente com o Césio-137 em Goiânia. 

O ambientalismo surge em várias partes do mundo, caracterizado por diferentes 

correntes de pensamento de um movimento social, tendo o meio ambiente sua principal 

preocupação. Assim, na Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, deixou-se clara a 

necessidade de desenvolver estratégias de desenvolvimento socioeconômico com respeito ao 

meio ambiente, surgindo o termo ecodesenvolvimento.  

O termo ecodesenvolvimento foi usado para caracterizar uma concepção alternativa de 

política do desenvolvimento. Assim, o ecodesenvolvimento não integrava com os aspectos 

ambientais para proporcionar o desenvolvimento (CAMARGO, 2003).  

Com o passar do tempo, foram aperfeiçoando termo ecodesenvolvimento para 

desenvolvimento sustentável, já em meados da década de 80, propondo um novo paradigma 

para a sociedade moderna. A partir daí, surgiram eventos mundiais para a discussão da 

temática, com destaque a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento ou a Rio 92.  
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 O conceito de sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, embora utilizado de 

forma ampla nas duas últimas décadas a ponto de ser tornar referência obrigatória em debates 

acadêmicos, políticos e culturais, está longe de possuir significado consensual. Para Braga et 

al. (2008) é antes um conceito em permanente construção e re-construção, um campo de 

batalha simbólico e uma poderosa ferramenta de marketing que uma referência consolidada 

de padrões de relação entre conservação ambiental e crescimento econômico. 

Camargo (2003) entende que o conceito de desenvolvimento sustentável, 

fundamentalmente, interliga o que é para ser desenvolvido com o que para ser sustentado. As 

discussões acerca das relações que devem prevalecer entre o que deve ser sustentado e o que 

deve ser desenvolvido diferem muito, uma vez que essas interligações têm sido discutidas e 

consideradas de várias maneiras – dependendo por quem e em que esfera estão sendo 

discutidas, estabelecidas ou implícitas. 

 Entretanto, o que há de comum entre as variadas concepções é que o desenvolvimento 

sustentável é uma busca pela harmonia entre as dimensões ambiental, econômica e social, no 

que se refere ao uso dos recursos naturais e ocupação do território.  

No entendimento de Leff (2001), o discurso da “sustentabilidade” leva, portanto, a 

lutar por um crescimento sustentado, sem uma justificativa rigorosa da capacidade do sistema 

econômico de internalizar as condições ecológicas e sociais (de sustentabilidade, equidade, 

justiça democracia) deste processo.  

Segundo o mesmo autor, a ambivalência do discurso da sustentabilidade surge da 

polissemia do termo sutaibility, que integra dois significados: um, que se traduz em 

castelhano como sustentable, que implica a internalização das condições ecológicas de 

suporte do processo econômico; outro, que aduz a durabilidade do próprio processo 

econômico. Neste sentido, a sustentabilidade ecológica constitui uma condição da 

sustentabilidade do processo econômico. 

Por meio do desenvolvimento sustentável, as sociedades devem despertar a capacidade 

de autonomia, através dos seus recursos e potencialidades. Dessa maneira, para Philippi 

Júnior et al. (2006) torna-se evidente a busca por tecnologias alternativas, no sentido de 

possibilitar o crescimento econômico sem agredir o meio ambiente, propondo os princípios da 

gestão ecológica ou economia da natureza, defendendo a prática do conservacionismo.  

Trata-se, para Sachs (2008), da utilização racional e ecologicamente sustentável da 

natureza em benefício das populações locais, levando-os a incorporar a preocupação com a 

conservação da biodiversidade aos seus próprios interesses, como um componente de 

desenvolvimento. 
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No contexto histórico em que surgiu, a idéia de desenvolvimento implica a expiação e 

a reparação de desigualdades passadas, criando uma conexão capaz de preencher o abismo 

civilizatório entre as antigas nações metropolitanas e a sua antiga periferia colonial, entre as 

minorias ricas modernizadas e a maioria ainda atrasada e exaustados trabalhadores pobres 

(SACHS, 2004).  

A Conferência das Nações Unidas, em 1972, define três dimensões da 

sustentabilidade: social, econômica e ecológica. No entanto, Sachs (2008) cita outros critérios 

para que se atinja a sustentabilidade, como, por exemplo, a cultural (equilíbrio entre o respeito 

à tradição e a inovação), territorial (melhoria do ambiente urbano, superação de disparidades 

inter-regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 

ecologicamente frágeis), política nacional (democracia abrangendo todos os direitos 

humanos) e política internacional (garantia de paz e cooperação internacional, igualdade no 

desenvolvimento de países do Norte e do Sul) (figura 01). 

 

                                 

    

 

 

    

 

                                             

Figura 01. Dimensões da sustentabilidade segundo Sachs (2008). 

 

Deve-se ser entendido que o desenvolvimento sustentável seria um sistema e suas 

dimensões seriam elementos que estão interligados de tal forma que o comportamento de uma 

dimensão interfere na outra. Dessa forma, Vasconcellos (2006) conceitua sistema como sendo 

um “complexo de elementos em interação” ou um “conjunto de componentes em estado de 

interação”, usando também como sinônimo os termos sistema, totalidade e organização.  
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Para a mesma autora, a existência de interação ou de relações entre os componentes é 

então um aspecto central que identifica a existência do sistema como entidade, distinguindo-o 

de um simples aglomerado de partes independentes uma das outras.  

 Leff (2001) relata que o princípio da sustentabilidade reorienta o processo civilizatório 

da humanidade. A crise ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos 

que impulsionaram e legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza. A 

sustentabilidade ecológica aparece assim como um critério normativo para a reconstrução da 

ordem econômica, como uma condição para a sobrevivência humana e um suporte para 

chegar a um desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção. 

 

2.2. Desenvolvimento rural sustentável 

 

Os sistemas convencionais de produção agropecuária são considerados grandes 

causadores de impactos ambientais, tais como, degradação do solo, poluição e assoreamento 

dos rios, destruição de vegetação nativa, perda de biodiversidade e contaminação dos 

alimentos, o que, conseqüentemente, induz ao aparecimento de problemas sociais e 

econômicos (ATTANASIO, 2004). 

A revolução verde, iniciada no Brasil na década de 50, disseminou a ideologia de 

desenvolvimento rural, pautada no uso de insumos agrícolas, com o fito de aumentar a 

produção, não havendo uma preocupação com a sustentabilidade do sistema agrícola e não 

adotando a percepção de enfoque sistêmico no agroecossistema, desencadeando uma série de 

problemas. 

Segundo Marten (1987) um agroecossistema é um complexo de ar, água, solo, plantas, 

animais, microorganismos e tudo que está no limite da área que o ser humano modifica 

objetivando a produção agrícola. Assim, é importante destacar que há a figura humana, 

modificando o sistema natural para a obtenção de um produto final destinado ao mercado 

(comercialização). 

Um agroecossistema é o local de produção agrícola visto como um ecossistema. Pode 

ser dito como sustentável se continua produtivo por um longo período de tempo, sem 

degradar as suas bases de recursos naturais (ATTANASIO, 2004). Para isso, a 

sustentabilidade é alcançada num agroecossistema por meio das propriedades: produtividade, 

estabilidade, sustentabilidade e equabilidade (CONWAY, 1986). Com esses princípios, é 

possível ter uma compreensão holística, pois ao falar de agroecossistemas é interessante 
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atentar para outras dimensões (social, econômica, política, tecnológica, dentre outros) que, de 

forma implícita ou explícita, estão inseridas no sistema.  

Segundo Bertalanffy (1975), a teoria geral dos sistemas define um sistema como sendo 

um complexo de elementos em interação, dependentes entre si. Trata-se de uma complexidade 

organizada. Dessa maneira, uma organização seria a existência de interações fortes entre as 

partes constituintes.  

O conhecimento das interações entre os sistemas remete a idéia de ecossistema, onde 

vários sistemas, cada um com suas peculiaridades, interagindo dinamicamente entre si 

(VASCONCELLOS, 2006). 

Para Camargo (2003), os sistemas humanos e os sistemas ambientais encontram-se em 

dois pontos: onde as ações humanas causam diretamente mudança ambiental e onde as 

mudanças ambientais afetam diretamente o que os seres humanos valorizam. Apesar dos laços 

fundamentais que interligam o homem à natureza e do crescente conhecimento que os seres 

humanos vêm adquirindo acerca dessas interações, a idéia que ainda predomina e orienta a 

ação humana é a de que devemos dominar a natureza e que podemos exercer sobre ela um 

poder ilimitado (figura 02). 

 

 

             

 

             Sistema Ambiental        Interações         Sistema Humano 

 

 

 

Figura 02. Interações entre o Sistema Ambiental e o Sistema Humano. Fonte: CAMARGO, 2003.  

 

As múltiplas e complexas inter-relações existentes entre os problemas ambientais e os 

problemas sociais são aplicáveis a América Latina, mais especificamente quando se trata de 

práticas agrícolas (ROZZI et al., 2001).    

Manzoni (2006) afirma que a prática da agricultura tem relação direta com os 

elementos intrínsecos do agroecossistema, uma vez que o tipo de produção é que determina a 

relação do homem com o meio ambiente, podendo ser positiva ou negativa. Assim, para 

conhecer a relação homem e natureza, é preciso que se tenha uma visão sistêmica, no sentido 

de entender a interação entre os componentes (ALTIERI, 2000; FEIDEN, 2005). 
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2.3. Legislação ambiental relacionada à Mata Atlântica 

 

 A vegetação de mata atlântica se estende pela faixa da costa brasileira, adentrando o 

interior do país, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Neste domínio estão 

as maiores cidades brasileiras, totalizando uma população de 80 milhões de habitantes, e 

também os mais importantes pólos industriais, químicos, petroleiros e portuários do país, 

responsáveis por 80% do PIB nacional.   

A primeira intenção de preservação do bioma Mata Atlântica é tratada pelo Código 

Florestal, criado em 1965, ao definir que as matas de araucárias só poderiam ser exploradas de 

forma racional (CÂMARA, 2005).  

A Constituição Federal cita que “a Mata Atlântica, assim como outras formas de 

vegetação como, por exemplo, a Floresta Amazônica e o Pantanal Mato-grossense são 

patrimônios nacionais e o uso só poderá ser realizada se for de acordo com a legislação, 

assegurando a preservação do meio ambiente e o uso racional dos recursos naturais”.  

Ainda no mesmo artigo relata que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso coletivo do povo e essencial a qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às 

presentes e futuras gerações”.    

Andrade (2003) entende que a definição de uma legislação referente a conservação e 

preservação da floresta mata atlântica gera conflitos de interesses entre os setores econômicos 

e ambientalistas. Nas décadas de 80 e 90, resultaram-se em instrumentos legais e 

institucionais voltados a conservação, visando atender as diversas demandas de conflitos   

A Lei 11428/2006 estabelece que a proteção e a utilização do Bioma Mata Atlântica, 

tendo por objetivo o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda 

da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do 

regime hídrico e da estabilidade social.  

  No Bioma Mata Atlântica, é livre a coleta de subprodutos florestais tais como frutos, 

folhas ou sementes, bem como as atividades de uso indireto, desde que não coloquem em 

risco as espécies da fauna e flora, observando-se as limitações legais específicas e em 

particular as relativas ao acesso ao patrimônio genético, à proteção e ao acesso ao 

conhecimento tradicional associado e de biossegurança (LEI 11428/2006).  

Por outro lado, a exploração de matéria-prima florestal nativa para uso no 

processamento de produtos ou subprodutos destinados à comercialização, tais como lenha 

para secagem ou processamento de folhas, frutos e sementes, assim como a exploração de 



 

8 

 

matéria-prima florestal nativa para fabricação de artefatos de madeira para comercialização, 

entre outros, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, observado o disposto 

neste Decreto (DECRETO 6660/08).  

 Contribuindo para a conservação dos biomas brasileiros, o Código Florestal Brasileiro, 

criado pela Lei 4771/65, trata que a reserva legal corresponde a uma área localizada no 

interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, 

necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas 

(ANGHER, 2008). Dessa maneira, é mantida como reserva legal uma área de 20% da floresta 

original da propriedade averbada em cartório, definindo sua localização, seus limites e 

confrontações.  

É importante salientar que a reserva legal varia de acordo com o bioma e com o 

tamanho da propriedade em que ele está localizado. Assim, a reserva legal corresponde a 80% 

da propriedade na Amazônia Legal, 35% de reserva se a propriedade estiver no bioma cerrado 

dentro dos estados que compõem a Amazônia Legal e 20% nas propriedades localizadas nas 

demais regiões do Brasil. A averbação da reserva legal em cartório garante ao proprietário da 

terra benefícios como isenção do Imposto Territorial Rural (ITR).  

A existência de uma área de preservação permanente e o uso apropriado desse 

fragmento está vinculado a função social e ambiental da propriedade. Dessa forma, para 

Machado (2006), a área de preservação permanente, coberta ou não por vegetação nativa, tem 

a função ambiental (preservação dos cursos d’água, manutenção da biodiversidade genética 

de fauna e flora, dentre outros) e a função social (proporcionar o bem-estar das populações). 

É interessante destacar que a reserva legal deve cumprir as funções social, econômica 

e ambiental da propriedade, uma vez que pode ser manejada. Entretanto, as áreas de 

preservação há limitações quanto o seu uso, uma vez que segundo Fiorillo (2005) são áreas 

que apresentam características culturais, ecológicas, paisagísticas ou pela necessidade de 

preservação de mananciais. 

Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica serão observados os princípios 

da função socioambiental da propriedade, da eqüidade intergeracional, da prevenção, da 

precaução, do usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão 

democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos 

prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais e do respeito ao direito de 

propriedade (LEI 11428/2006).  
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2.4. Aspectos históricos da degradação da Mata Atlântica 

 

 O bioma Mata Atlântica estende-se pela faixa litorânea adentrando o interior do Brasil, 

desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Historicamente, os importantes ciclos 

econômicos se deram na faixa litorânea do Brasil: ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-

açúcar, ciclo do café, ciclo da mineração; além das intensas atividades de pastagem e 

urbanização.  

 O pau-brasil (Caesalpinia echinata) é uma espécie arbórea natural da Mata Atlântica. 

Foi intensamente explorada durante três séculos e meio, exercendo importante papel na 

economia do Brasil colônia. Souza (1999) relata que a exploração foi intensa e a madeira 

começou a rarear nas zonas próximas ao mar: penetravam os extratores a floresta indo em 

direção ao interior, representando a destruição da floresta e a quase extinção de uma espécie 

pela economia destruidora do homem.   

 Paralelamente a atividade extrativista do pau-brasil, era praticada a atividade 

pecuarista, abrindo caminho para a ocupação humana. Vastas áreas foram derrubadas e 

queimadas para a formação de pastagem, alterando profundamente a paisagem. 

 O ciclo da cana-de-açúcar, no início do século XVIII, acarretou um severo 

desmatamento nas áreas férteis do litoral nordestino, uma vez que as florestas eram abertas 

para o cultivo e a produção de lenha a ser usada como combustível nos engenhos de açúcar 

(YOUNG, 2005).   

 No século XVIII, as plantações de cana-de-açúcar nas áreas próximas ao litoral, de 

São Paulo ao Rio Grande do Norte, juntamente com a atividade mineradora nos estados de 

São Paulo, Minas Gerais e Goiás, desmantelaram ainda mais vastas extensões de florestas, 

devido à exploração das jazidas, assim como à demanda por madeira, lenha e outros recursos 

para os mineradores. No século XIX iniciou-se o ciclo do café, e áreas cada vez maiores 

foram cultivadas nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, 

estendendo-se, no século XX, para o Paraná, acelerando a perda de áreas florestadas na região 

Sudeste do Brasil (CÂMARA, 2005; YOUNG, 2005). 

Outra causa da devastação da Mata Atlântica foi o crescimento populacional.  A 

população brasileira totalizava cerca de 17 milhões de pessoas no início do século XX. 

Cinqüenta anos depois já alcançava 52 milhões, e este número mais do que triplicou no final 

do século. Ao mesmo tempo, o país se industrializou. Uma extensa rede de ferrovias ao longo 

da região da Mata Atlântica facilitou a abertura de novas áreas de cultivo, a caça 
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descontrolada, a exploração desordenada de madeira e a expansão de núcleos urbanos 

(CÂMARA, 2005).  

Além disso, a indústria madeireira eliminou quase completamente as matas de 

araucária nos estados do Sul, a fim de fornecer madeira para a construção civil, uma vez que 

as cidades cresciam rapidamente. As madeiras de lei também eram exploradas, até mesmo 

como lenha, sem qualquer preocupação com uma produção sustentável. Na década de 70, a 

Mata Atlântica contribuía com aproximadamente metade de toda a produção de madeira em 

toras no Brasil (MMA, 2000).  

 Diante da devastação do bioma, a vegetação natural ficou reduzida a mosaicos 

vegetativos restritos a áreas que não apresentavam características para os interesses 

econômicos. Dessa maneira, houve redução de biodiversidade de fauna e flora, uma vez que 

está havendo redução das espécies a populações inexpressivas, sendo constantemente 

ameaçadas de extinção. 

 No Brasil, a primeira reserva da biosfera, criada em 1992 pela UNESCO, foi um 

reconhecimento importante no sentido de salvar os remanescentes de Mata Atlântica, 

cobrindo 290.000 km² e se estendo por 14 estados, do Ceará ao Rio Grande do Sul 

(PRIMACK & RODRIGUES, 2001; CÂMARA, 2005). 

 Segundo Ross (2006) resta aproximadamente entre 10% e 15% da área coberta com 

florestas primárias e principalmente matas secundárias decorrentes dos processos espontâneos 

de auto-regeneração, principalmente nas áreas de relevos de difícil acesso e nas unidades de 

conservação criadas pelo governo. Neiman (1989) afirma que na região Nordeste apresenta 

maior porcentagem, onde a Bahia apresenta 8% de vegetação original. 

 O bioma Mata Atlântica foi destruído visando à retirada da vegetação para atender 

interesses agrícolas, pecuários e madeireiros, restando apenas cerca de 7% a 8% da sua área 

original, sendo que apenas menos de 12% da área remanescente está sob proteção integral 

(LAGOS & MULLER, 2007).  

A Mata Atlântica concentra 340 espécies de anfíbios catalogados, o que corresponde a 

cerca de 65% das espécies brasileiras conhecidas (MMA, 2002). Dentre as espécies de 

anfíbios ameaçadas de extinção estão Melanophryniscus macrogranulosus, Hyla cymbalum, 

Scinax alcatraz, Adelophryne baturitensis, Adelophryne maranguapensis, Thoropa lutzi. Com 

relação às aves se destacam Crypturellus noctivagus noctivagus, Tigrisoma fasciatum, 

Mergus octosetaceus, Leucopternis lacernulatus, Crax blumenbachii, Aburria jacutinga, 

Odontophorus capueira plumbeicollis, Claravis godefrida, Pyrrhura cruentata, Touit 

melanonotus, Thalurania watertonii (MMA, 2008). 
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Primack & Rodrigues (2001) citam que animais sensíveis a umidade tais como os 

anfíbios, são frequentemente e rapidamente eliminados pela fragmentação do habitat, levando 

a uma mudança na composição das espécies da comunidade ou a extinção. 

Quanto ao número de espécies de répteis a Mata Atlântica tem a segunda maior 

diversidade (200 espécies), depois da Amazônia com 350 espécies. São conhecidas várias 

espécies de répteis, como Hydromedusa maximiliani (quelônio) e Caiman latirostris (jacaré-

do-papo amarelo), e outras ameaçadas pela ocupação antrópica como a Liolaemus lutzae 

(lagartixa-da-areia), o lagarto Cnemidophorus abaetensis e a subespécie da serpente surucucu 

(Lachesis muta rhombeata). Com relação aos mamíferos, merecem destaque as espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção, como Bradypus torquatus, Bradypus torquatus, 

Lonchophylla bokermanni, Platyrrhinus recifinus, Alouatta guariba guariba, Brachyteles 

arachnoides, Brachyteles hypoxanthus, Callithrix aurita, Leontopithecus chrysomelas, 

Chaetomys subspinosus, Cebus xanthosternos e Echimys pictus (MMA, 2002; MMA, 2008). 

Um dos efeitos da atividade humana sobre a taxa de extinções no continente 

Americano e Austrália poderia corresponder ao desaparecimento de grandes mamíferos. 

Pouco depois do crescimento das populações humanas nestes continentes, entre 74 e 86% da 

megafauna foram extintas (PRIMACK et al., 2001).  

 Visando estudar a composição da comunidade de aves na paisagem fragmentada no 

Pontal do Paranapanema, Uezu (2006) observou que as espécies Chiroxipia caudata e 

Automolus leucophtalmus foram altamente afetadas pela fragmentação e consequente redução 

de habitat, apresentando riscos de serem extintas.  

 Condez (2008) ao estudar os efeitos da fragmentação da floresta na diversidade e 

abundância de anfíbios anuros e lagartos em uma paisagem do Planalto Atlântico de São 

Paulo, concluiu que a perda de habitát e a fragmentação florestal exerce efeitos negativos em 

algumas espécies de anfíbios anuros de serrapilheira e, consequentemente, sobre a diversidade 

local.   

 Dentre as espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção pertencentes ao bioma 

Mata Atlântica, podem ser destacadas: Reullia chamaedrys, Worsleya rayneri, Jacaranda 

cassifolia, Blechnum andinum, Rhipsalis cereoides, Erythroxylum compressum, Caesalpinia 

echinata, Melanoxulon brauna, Ocotea bragae, Cariniana ianeirensis, Plinia renatiana, 

Sophronitis perrinii, Pilocarpus jaborandi, Jacquinia brasiliensis, dentre outras (MMA, 

2008).   

 A perda pronunciada de espécies de pteridófitas em floresta de Mata Atlântica em 

remanescentes da Reserva da Una, sul da Bahia, tem sido causadas pela variação de micro-
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clima da floresta e no estrato arbóreo que são, condicionantes ao seu estabelecimento, 

conseqüências do processo de fragmentação (PACIENCIA & PRADO, 2004).   

 Os fragmentos remanescentes da Mata Atlântica original continuam a deteriorar-se 

devido à retirada de lenha, ao corte ilegal de madeira, à captura ilegal de plantas e animais e à 

introdução de espécies exóticas, levando à extinção local muitas espécies (GALINDO-LEAL 

et al., 2005; PINTO & BRITO, 2005). Assim, situação semelhante ocorreu em território 

sergipano. 

 

2.4.1. Situação da Mata Atlântica no estado de Sergipe 

 

 A floresta Mata Atlântica, em território sergipano, estendia-se do limite da vegetação 

litorânea até uns quarenta quilômetros de largura em direção ao interior, continuando pela 

Bahia ao Sul, e Alagoas ao Norte. Em direção ao oeste, o porte das árvores ia diminuindo e 

começavam a aparecer plantas com folhas caducas (que perdem a folhagem em algum período 

do ano). No entanto, a floresta está muito devastada, existindo somente fragmentos (SANTOS 

& ANDRADE, 1998).   

A cobertura vegetal no estado de Sergipe está praticamente extinta. As florestas foram 

derrubadas para plantações de cana-de-açúcar, citricultura, fumo, algodão, cereais e pecuária 

(PASSOS SUBRINHO, 1987; PORTO, 1999).  

Além disso, o estado de Sergipe não possui uma política florestal apesar da grande 

demanda que a sociedade tem por espécies florestais, para os mais diversos fins: geração de 

energia, construção civil e uso cultural. Como consumidores pode-se destacar as olarias, 

padarias, casas de farinha, indústrias e as festas emanadas pelas tradicionais fogueiras juninas 

(GOMES et al., 2006).  

Neiman (1989), na década de 80, afirmou que a floresta de mata atlântica apresenta-se 

no estado de Sergipe com apenas 1,8% da vegetação nativa, enquanto que Arruda (2002) cita 

que o ecossistema foi reduzido a 0,1%, no estado sergipano. Por outro lado, Santos (2009), ao 

estudar fragmentos florestais de floresta Mata Atlântica no território sergipano com tamanho 

superior a 17 ha, afirma que o ecossistema corresponde a 8% da vegetação original.  

Para Gomes et al. (2006) alguns fragmentos de Mata Atlântica estão protegidos, 

devido à criação de unidades de conservação, estadual e federal, como, por exemplo: a 

Floresta Nacional do Ibura, Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu e a Área de 

Proteção Ambiental do Litoral Sul, dentre outras. 
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Tal estratégia é de fundamental importância para a proteção de espécies ameaçadas de 

extinção no estado de Sergipe, conforme lista de extinção, como o bicho-preguiça (Bradypus 

torquatus), tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), macaco-prego (Cebus xanthosternos), macaco 

guigó (Callicebus personatus coimbrai), beija-flor (Thalurania watertonii), pintassilgo-do-

nordeste (Carduelis yarrellii), olho-de-fogo (Pyriglena atra), lagartinho-de-abaeté 

(Cnemidophorus abaetensis), dentre outros (MMA, 2008).        

 

2.5. Fragmentação florestal no contexto da ecologia da paisagem 

 

 Desde o início da agricultura, os agroecossistemas têm alterado e deslocado os 

ecossistemas naturais terrestres em todo o mundo. Assim, o processo de conversão de terras 

para a produção agrícola, ainda em andamento, tem causado um impacto dramático e negativo 

sobre a diversidade de organismos e processos ecológicos que compõem a paisagem 

(GLEISSMAN, 2005).   

 Nesse contexto, o ambiente natural se resultou em um mosaico heterogêneo de 

variados tipos de habitats, distribuídos na forma de manchas ao longo da paisagem 

(GLEISSMAN, 2005).  Na Mata Atlântica, por exemplo, a maior parte dos remanescentes 

florestais existentes no estado de São Paulo, especialmente em paisagens intensamente 

cultivadas, encontra-se na forma de pequenos fragmentos, altamente perturbados, isolados, 

pouco conhecidos e pouco protegidos (VIANA, 1995). 

A paisagem está ligada às características visuais de um determinado ambiente, uma 

vez que está relacionada aos elementos naturais ou culturais e aos recursos físicos e 

biológicos que são facilmente visualizados (AMIR & GIDALIZON, 1990). 

Numa visão antropocêntrica, a paisagem é vista como um conjunto de ecossistemas ou 

unidades de uso e cobertura do território, definidos por critérios fisionômicos, composicionais 

ou de utilidade para uso humano. Numa visão ecológica, a paisagem pode ser vista como um 

mosaico de diferentes tipos de habitats, submetidos a diferentes regimes de perturbação 

(naturais ou antrópicos), e de menor ou maior qualidade para uma determinada espécie 

(METZGER et al., 2007). 

A Ecologia de Paisagens busca entender a influência da heterogeneidade espacial do 

meio em processos ecológicos, enfatizando as ações do homem sobre o meio, ou o contexto 

espacial sobre as populações (PIVELLO & METZGER, 2007). Trata-se de uma ciência 

recente que se utiliza fortemente dos avanços tecnológicos em sensoriamento remoto e 

sistemas de informação geográfica.  
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Neste contexto, vem promovendo uma mudança de paradigma nos estudos sobre 

fragmentação e conservação de espécies e ecossistemas, pois permite a integração da 

heterogeneidade espacial e do conceito de escala na análise ecológica para a resolução de 

problemas ambientais (METZGER, 2001).  

 A fragmentação de ecossistemas tem resultado em efeitos biogeográficos das “ilhas” 

em que se encontram os habitats, exercendo grandes influencias na biota. A fragmentação 

geralmente resulta em uma paisagem composta por remanescentes de vegetação nativa 

cercados por atividades agrícolas ou outros usos da terra, alterando significativamente o fluxo 

de radiação, vento, água e nutrientes (SAUNDERS et al., 1991). 

 Viana & Pinheiro (1998), estudando a conservação da biodiversidade em fragmentos 

florestais, apontam para a recuperação qualitativa de paisagens visando à conservação da 

biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida tem como elemento chave a utilização dos 

fragmentos florestais. Dessa maneira, é possível adotar estratégias de planejamento ambiental 

como ferramenta para a conservação da biodiversidade dos remanescentes florestais.  

Planejamento é um processo contínuo que envolve a coleta, organização e análise 

sistematizadas das informações, por meio de procedimentos e métodos, para chegar a decisões 

ou a escolha acerca das melhores alternativas para o aproveitamento dos recursos disponíveis. 

Assim, sendo mais específico, o planejamento ambiental tem um enfoque ligado à 

conservação dos elementos naturais e a qualidade de vida do homem (SANTOS, 2004).   

Na década de 80, planejamento ambiental visava integrar informações, diagnosticar o 

ambiente, prever ações e normatizar seu uso, preocupando-se com a conservação das bases 

materiais e com os impactos resultantes das lógicas sociais e econômicas, segundo os 

conceitos de sustentabilidade, uma vez preocupa-se com a manutenção de recursos naturais, 

qualidade de vida e uso adequado do solo. Além, da conservação e preservação dos sistemas 

naturais. Nesse contexto, o mapeamento da vegetação é a forma mais comum no 

planejamento ambiental para as tomadas de decisão relativas à conservação de ecossistemas 

naturais, expressando suas principais características: distribuição, grau de fragmentação, 

forma e heterogeneidade espacial dos remanescentes (SANTOS, 2004).    

Almeida (1998) estudando a recuperação de ecológica de paisagens fragmentadas no 

sul da Bahia, concluiu que a utilização do planejamento da paisagem, em diferentes escalas, 

tem-se mostrado excelente ferramenta para definir áreas prioritárias para conservação e 

recuperação, maximizando os trabalhos de propriedade (local) - ações pontuais originando 

benefícios globais. 
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Partindo dessa seara, o ato de planejar permite que o homem possa analisar o que 

ocorreu em situações semelhantes para prever o que é necessário fazer no futuro, repetindo o 

que deu certo e evitando os erros do passado; a este processo de organizar previamente as 

atividades futuras com base no conhecimento do passado chamamos “planejamento” 

(FLORIANO, 2004; SANTOS, 2004). 

Para Santos (2004), o planejamento, juntamente com a política e o gerenciamento, 

compõe a gestão ambiental. São vários os instrumentos aplicados ao planejamento ambiental, 

e muitos, usualmente, confundidos com o próprio planejamento. Segundo Santos (2004) o 

zoneamento, plano de bacias hidrográficas, plano diretor, plano de manejo, são apresentados 

como planejamento ambiental quando na verdade deveriam ser chamados de instrumentos de 

planejamento ambiental que atuam sobre o meio natural e atividades produtivas, ou se atuam 

como caminhos para que sejam atingidas metas específicas. 

No caso dos recursos hídricos, a Lei Federal n° 9.433, de 08/01/1997, baseada na 

experiência francesa estabeleceu no Brasil que as bacias hidrográficas devem ser 

estabelecidas como unidades básicas de monitoramento e planejamento desse importante 

recurso (BRASIL, 2002). 

 

2.6. Consequências da fragmentação florestal   

 

O processo de desmatamento nos trópicos, com a fragmentação das formações 

florestais, tem levado à extinção muitas espécies vegetais e animais (BARBOSA, 2004). A 

perda de biodiversidade, para Galindo-Leal et al. (2005), começa com a diminuição da 

variabilidade genética e de interações ecológicas e termina com a extinção local de 

populações de plantas e animais. Quando todas as populações de uma espécie em particular 

desaparecem, essa espécie some para sempre da superfície do planeta. A extinção de espécies 

é uma perda imensurável, porque cada espécie contém informações genéticas únicas, 

moldadas por complexas interações ecológicas ao longo de milhões de anos de evolução. A 

extinção de espécies causa mudanças em processos ecossistêmicos, e, à medida que os 

ecossistemas empobrecem, seus produtos e serviços diminuem. 

Borges et al. (2004) citam como principais conseqüências da fragmentação: as 

alterações no microclima como na umidade do ar, temperatura e radiação solar, 

particularmente nas bordas dos fragmentos, que ficam mais sujeitas à exposição solar, 

aumento dos riscos de erosão, assoreamento dos cursos d’água e redução gradativa do recurso 

água, pela menor capacidade de retenção de água das chuvas, maior velocidade de 



 

16 

 

escoamento destas e, também, uma maior evapotranspiração e maior possibilidade de 

ocorrência de espécies invasoras.  

O comportamento dos fragmentos florestais é influenciado pelos efeitos de: borda, 

tamanho, forma e conectividade. Dessa maneira, segundo Viana & Pinheiro (1998), tais 

fatores apresentam relações com fenômenos biológicos que afetam a natalidade e a 

mortalidade de plantas como, por exemplo, o efeito de borda, a deriva genética e as interações 

entre plantas e animais. 

Catelani & Batista (2007) afirmam que para reverter a degradação dos fragmentos 

florestais, deve-se conhecer a sua situação, em relação à distribuição por tamanho, forma, área 

do núcleo e outros elementos dos fragmentos florestais remanescentes, consistindo em uma 

ferramenta de grande importância no planejamento de conexão entre fragmentos 

significativos como subsídio à manutenção da biodiversidade. 

 A seguir, serão tratados alguns conceitos de como analisar a caracterização dos 

fragmentos florestais, que apesar de serem aspectos interligados serão tratados de forma 

separadas. 

 

2.6.1. Tamanho 

  

 Há uma relação estreita entre a área ocupada por uma comunidade e sua riqueza de 

espécies. A riqueza de espécies diminui com a redução da área (PAGLIA et al., 2006). Dessa 

maneira, a relação entre o tamanho da área e a diversidade de espécies deveria ser considerada 

no planejamento das reservas e na determinação dos seus limites. Uma área ideal é aquela 

grande o bastante para se manter ecologicamente regulável, através da interação de todos os 

seus componentes.  

A fragmentação dos ecossistemas resultou como conseqüência em remanescentes de 

diferentes tamanhos, na sua maioria com pequenas áreas (SAUNDERS et al., 2005). Nesse 

sentido, quanto menor a área, mais difícil será protegê-la e menor sustentabilidade ela terá na 

preservação do ambiente natural. 

O tamanho dos remanescentes são importantes para explicar a abundância e a 

distribuição das espécies mais sensíveis a fragmentação (UEZU, 2006). Sabe-se que os 

grandes tamanhos dos fragmentos são componentes dominantes para espécies que se mantém 

nesses fragmentos (MARTENSEN et al., 2008). 

Segundo Primack et al. (2001) há espécies cujos indivíduos ou grupos de indivíduos 

requerem grandes áreas de habitat, ou seja, estes animais são de grande tamanho corporal e 
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exigem mais alimento e água, proporcionados pelas grandes áreas naturais as quais estão 

severamente degradados ou devastados.    

A redução nos tamanhos das populações de muitas espécies pode provocar a extinção 

local ou global de algumas espécies, estreitando sua base genética. Há de forma implícita uma 

sequência de efeitos que vão desde a perda de algumas espécies, estruturas e funções dos 

ecossistemas até a transformação completa do habitat (PRIMACK, 2001). 

 Nesse contexto, um importante referencial teórico é dado pela Teoria da Biogeografia 

de Ilhas de MacArthur e Wilson (1967) que foi elaborada visando prever o número de 

espécies que uma ilha de determinado tamanho poderá suportar, baseando-se no balanço entre 

a extinção e imigração. Nesse contexto, os fragmentos de florestas assemelham-se a ilhas, 

pois é possível estimar o número de espécies que um determinado fragmento de floresta pode 

manter, sendo uma ferramenta para a conservação.  

No entendimento de Primack & Rodrigues (2001), pela biologia da conservação, os 

fragmentos maiores favorecem a existência de fauna de maior porte; fragmentos de menores 

tamanhos há fauna de porte mais reduzido, comprometendo o equilíbrio das populações.   

Uma metapopulação corresponde a um conjunto de populações conectadas por 

indivíduos que se movimentam entre si. A formação de uma metapopulação é, sem dúvida, 

favorecida pela fragmentação de habitats onde cada população ocorre em um fragmento. No 

entanto, a metapopulação pode também ocorrer em habitats contínuos, dependendo do nível 

de agregação da espécie e da capacidade de dispersar desta dentro do ambiente (PAGLIA et  

al., 2006). 

Segundo a Teoria das Metapopulações áreas menores e algumas vezes mais distantes 

podem apresentar mais diversidade, dependendo da espécie estudada. Além do tamanho da 

área, fatores como a presença de bordas e a configuração geral da paisagem são importantes 

(PÉRICO et al., 2005).  

O tamanho do fragmento é uma característica inversamente proporcional no que diz 

respeito ao efeito de borda (RANTA et al., 1998). Dessa forma, quanto menor for o 

fragmento, maior será a alteração existente do habitát natural para biota, obrigando-as a 

viverem no interior do fragmento, onde preserva as condições peculiares.    

Em áreas de Mata Atlântica, onde se observa uma pequena densidade de fragmentos 

florestais, a distância pode influenciar na migração de propágulos e animais, podendo 

comprometer a biodiversidade dos mesmos (LANA, 2006).   
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2.6.2. Forma dos fragmentos 

  

 A forma dos fragmentos afeta significativamente os processos ecológicos, podendo ser 

largo ou estreito, sinuoso ou reto (PRIMACK, 2001).  

 É obtida pelo Índice de Circularidade (IC) que corresponde como o efeito de borda 

medido pela razão entre perímetro e área dos remanescentes florestais (CHRISTOFOLETTI, 

1999, apud ROCHA et al., 2007).  

Por meio do índice de circularidade ou da relação borda/interior, pode-se determinar a 

tendência em relação à forma de um fragmento. O fragmento apresentará tendência à forma 

arredondada, quando o valor do índice de circularidade (IC) for próximo de 1. À medida que 

este se distancia de 1, tem-se um fragmento alongado (MARTINS et al., 2002). 

Viana & Pinheiro (1998) classificam a forma dos fragmentos. Quando este índice é 

menor que 0,6 os fragmentos são considerados “muito alongados”; entre 0,6 e 0,8, 

“alongados”; e maiores que 0,8, “arredondados”. Dessa forma, quanto mais distante da forma 

circular, maior susceptibilidade do fragmento as interferências externas, comprometendo a 

sustentabilidade do remanescente.  

Quanto maior o círculo (ou outro formato), maior a área florestada nele contida. É 

difícil proteger uma faixa longa e estreita de terra, pois ela é ecologicamente mais frágil, 

favorecendo ao efeito de borda.  Nesse sentido, para Rocha et al. (2007) quanto mais 

perfeitamente circular for um fragmento, menor será o efeito de borda. 

 Os efeitos da borda dos fragmentos sobre a diversidade biológica e sustentabilidade da 

floresta podem ser tão marcantes como a influencia do tamanho (LANA, 2006). 

 Para Laurence (2001) os fragmentos florestais são fortemente influenciados pelos 

efeitos de borda, que são compostos por várias mudanças ecológicas associadas às abruptas 

bordas artificiais dos fragmentos. Dessa maneira, essas mudanças são mais pronunciadas na 

borda e diminuem na direção do interior da floresta (VIANA et  al., 1992). 

 Tudo indica que o efeito de borda pode influenciar de formas diferenciadas, de acordo 

com os diferentes ecossistemas. Por exemplo, Santos & Santos (2008) afirmam que a 

vegetação do fragmento de ecossistema caatinga estudado não era ecologicamente afetada 

pela criação de bordas, isto é, o efeito de borda é insuficiente para eliminar plantas já 

estabelecidas ou alterar o recrutamento e a sobrevivência de novos indivíduos nesse 

ecossistema. 
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Para Lana (2006) a maioria dos fragmentos de Mata Atlântica, na bacia do rio Doce 

(MG), possuem a forma alongada (geralmente em topos de morros) e apresentam, de uma 

forma geral, acentuado efeito de forma.  

 

2.6.3. Conectividade 

 

 Conectividade é caracterizada por facilitar ou impedir o movimento entre 

remanescentes naturais. É uma propriedade importante para a sobrevivência de 

metapopulações em um fragmento (METZGER & DÉCAMPS, 1997).  

 A distância entre “ilhas” de floresta preservada é também importante para o contato de 

espécies inconstantes, especialmente pássaros e insetos.  Assim, é preciso conhecer a 

distância dos fragmentos da vegetação na paisagem natural local que servirão de fontes de 

propágulos para a área em processo de restauração. 

 Segundo Viana et al. (1992) o grau de isolamento de um fragmento pode afetar o 

influxo de animais, pólen e sementes e, portanto, a diversidade biológica e a dinâmica das 

populações de plantas e animais. 

 A distância entre os fragmentos é uma das barreiras existentes para os processos de 

dispersão e colonização das populações. Em um ambiente não perturbado as sementes, os 

esporos e os animais se movem passiva e ativamente através da paisagem. Quando chegam a 

um local apropriado, estabelecem-se e formam novas populações, estabelecendo-se ou 

extinguindo-se em escala local, uma vez que a espécie que migrou pertence a outro habitát ou 

se estabelece iniciando a sucessão ecológica (PRIMACK et al., 2001).  

 O isolamento de um fragmento pode ser mensurado pela distância do fragmento em 

relação ao fragmento vizinho mais próximo. É interessante destacar que quanto mais distante 

um fragmento de outro, maior é a dificuldade das espécies migrarem entre eles. 

 Martensen et al. (2008) ao estudar a diversidade de aves relacionando-as com o 

tamanho e a conectividade de fragmentos de florestas tropicais, observaram que os grupos de 

aves foram afetados diretamente pelo tamanho e pela conectividade, enquanto que grupos de 

insetívoros e onívoros, dentre outros, foram afetados pela área e conectividade; outros grupos 

(insetívoros e nectários, por exemplo) foram afetados somente pela conectividade. Os 

fragmentos bem conectados podem sustentar um elevado número de espécies e indivíduos, 

devendo ser prioridade para a conservação. 

 Vidal et al. (2007) estudando a produção da serrapilheira em paisagem fragmentada, 

concluiu que os dados obtidos apontam para uma forte contribuição da estrutura da vegetação 
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na determinação dos padrões de produção e deposição de serapilheira, provavelmente em 

razão da origem dos fragmentos e das várias décadas já decorridas desde sua regeneração. 

Além disso, a conectividade das manchas de mata indicou a importância na manutenção das 

espécies arbóreas zoocóricas e, conseqüentemente, de fluxos de animais dispersores. 

 

2.7. Sensoriamento remoto aplicado a estratégias de conservação 

  

 Sensoriamento remoto é a tecnologia que permite obter imagens e outros dados, da 

superfície terrestre, sem contato físico (FLORENZANO, 2007). Para isso, os levantamentos 

fotogramétricos e os orbitais utilizam dessa tecnologia. 

 Para a realização dos levantamentos fotogramétricos é instalada uma câmara especial 

no bordo da aeronave para a coleta de informações, resultando nas fotografias aéreas.  

 As fotografias aéreas são muito utilizadas nos trabalhos de fotointerpretação, dentre 

outros produtos do sensoriamento remoto, uma vez que constituem num rico banco de 

informações cartográficas, geográficas, geológicas, dentre outros, pois é a representação fiel 

do terreno por elas representado, substituindo com vantagem outras bases cartográficas 

(AFFONSO, 2002; SOUZA & BARROS, 2005). Dessa forma, fotografias aéreas estão sendo 

largamente usadas como estratégia de conservação da biodiversidade, identificação de áreas 

prioritárias para a conservação, monitoramento da cobertura florestal, e nas análises da 

qualidade do habitát e de fragmentos. 

 A fotointerpretação é definida pela Sociedade Americana de Fotogrametria como o ato 

de examinar e identificar objetos (ou situações) em fotografias aéreas e de determinar seu 

significado (LOCH, 1984). 

Para Florenzano (2007) a tonalidade/cor, textura, tamanho, forma, sombra, altura e 

padrão são elementos utilizados na interpretação visual de imagens. A acuidade visual é a 

capacidade que o indivíduo tem de separar os detalhes dos objetos visíveis, fato que depende 

do poder de resolução do olho (LOCH, 1984). 

 A interpretação de uma área de vegetação por meio de fotografias aéreas teve início 

quando surgiu a necessidade de fazer o levantamento em áreas em que o acesso por terra era 

dificultado por conta do relevo, por exemplo. 

 Com relação à cobertura vegetal, observa-se que uma área de mata, que é mais 

heterogênea, é representada em uma fotografia aérea, e até mesmo em imagens de satélites, 

por uma textura mais rugosa do que uma área de cultura, por exemplo (FLORENZANO, 

2007).    
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Ao estudar a avaliação da degradação ambiental no Nordeste da Etiópia usando 

ferramentas de SIG para integrar vegetação, geomorfologia, erosão e fatores sócio-

econômicos, Feoli et al. (2002) concluíram que restrições topográficas tais como inclinações 

íngrimes, restrições climáticas como freqüência irregular das chuvas e restrições sociais como 

alta pressão populacional tem resultado na intensa degradação da paisagem.  Além disso, a 

aplicação de técnicas de SIG tem ajudado na obtenção de informações mais simples e na 

identificação de sub-sistemas, sendo bases para o planejamento e no limite de variáveis 

ambientais.   

Com o uso da fotointerpretação, Sátiro et al. (2003) analisaram a preservação da 

Reserva Ecológica Estadual em Pernambuco por ser remanescente de Mata Atlântica. 

Observou-se que em 1987 a reserva tinha uma área coberta de vegetação de 142,00 ha, sendo 

reduzida a 128,28 ha, aproximadamente, em 1989, embora fosse protegida por legislação 

ambiental estadual, devido à especulação imobiliária e a exploração da madeira. 

 Bolfe et al. (2004) analisando os recursos florestais dos povoamentos naturais e 

implantados por meio das técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto concluíram 

que existia uma baixa ocorrência de cobertura natural em áreas de floresta nativa, floresta 

secundária e capoeira, no que se refere a áreas de preservação permanente, uma vez que 

apresentava somente 38,67% de recobrimento estudado.   

 Um estudo de identificação das fisionomias do cerrado no estado do Mato Grosso do 

Sul foi realizado por Ponzoni & Shimabukuro (2007), adotando padrões visuais como padrões 

de tonalidade, textura e cores similares da vegetação.     

 Por meio do uso de fotografias aéreas, Souza & Barros (2005) identificaram e 

quantificaram o tipo de cobertura vegetal encontrada no município de Botucatu (SP) através 

da interpretação visual dos mosaicos.  

 Fotografias aéreas foram usadas por Politano & Pissarra (2005) para avaliar a erosão 

em solos de canaviais e pomares de citros por meio da fotointerpretação, no estado de São 

Paulo.  
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  CAPÍTULO 2 

 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E CARACTERIZAÇÃO DOS FRAGMENTOS 

FLORESTAIS DE MATA ATLÂNTICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

POXIM-SE 

 

RESUMO 

COSTA, Cristiano Cunha. Uso e ocupação do solo e caracterização dos fragmentos 

florestais de mata atlântica na bacia hidrográfica do rio Poxim-SE. São Cristóvão: UFS, 

2011. 112p. (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas). 

 

A degradação da mata atlântica brasileira resultou em um mosaico de fragmentos florestais, 

comprometendo os recursos naturais. Tal fato, no estado de Sergipe, favoreceu o surgimento 

de fragmentos de diferentes tamanhos, forma e conectividade. A bacia hidrográfica do rio 

Poxim é importante para o abastecimento de água para a grande Aracaju. A manutenção da 

cobertura florestal permite a manutenção do nível de água nos rios e da biodiversidade. Neste 

contexto, este trabalho teve como objetivo caracterizar os fragmentos florestais, no sentido de 

conhecer o tamanho, a forma, a conectividade, as atividades desenvolvidas no entorno desses 

fragmentos e o uso/ocupação do solo como forma de adotar estratégias de conservação dos 

fragmentos florestais, no que tange a manutenção da biodiversidade local e regional. O 

levantamento do uso e cobertura do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim, utilizou-se de 

aerofotografias correspondentes ao ano de 2004, tendo projeção UTM, Zona 24 Sul e Datum 

SAD-69, com o auxílio do programa ARCGIS 9.2. Observou-se que a pastagem (40,54%) e 

os cultivos agrícolas (15,63%) ocupam as maiores áreas na bacia hidrográfica do rio Poxim, 

sendo as principais atividades que impactam os fragmentos vizinhos. Com relação aos 

fragmentos, foram identificados 96 fragmentos florestais e 92,71% possuem tamanho médio 

de 18,58 hectares e índice de circularidade de 0,34. Quanto à conectividade, a maioria dos 

fragmentos (26,53%) está com a distância superior a 900 metros em relação ao fragmento 

florestal mais próximo. Na bacia hidrográfica há apenas 01 reserva legal averbada com 198,84 

hectares, demonstrando o descumprimento ao Código Florestal Brasileiro (1965). Conclui-se, 

ainda, que os fragmentos florestais sofrem sérios impactos com relação às atividades 

desenvolvidas no seu entorno, principalmente com a agricultura da cana-de-açúcar e a 

pastagem que são as principais atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica. Além disso, a 

fragmentação está sendo intensificada com a existência de torres de transmissão elétrica, 

voçorocas, retirada de madeira e existência de lixo doméstico deixado por populações do 

entorno desses fragmentos, tornando-se os principais fatores que agravam o processo de 

fragmentação na bacia hidrográfica do rio Poxim. 

 

Palavras-chaves: recursos hídricos, fotografias aéreas, ARCGIS 9.2 
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hydrographic basin of the Poxim River-SE. São Cristóvão: UFS, 2011. 112p. (Dissertation 

– Master in Agroecosystems). 

 

 

Faced with the degradation of natural resources, the discussions about environmental issues 

towards the search for sustainability become common. Thus, the study of forest fragments is 

important regarding the maintenance of biodiversity. This study aimed to propose, 

systemically, mechanisms that may contribute to the protection of forest remnants located in 

the hydrographic basin of the Poxim River. Therefore, it was necessary to characterize the 

forest fragments from the point of view of landscape studies and also to survey the existing 

riparian vegetation in the hydrographic basin of the Poxim River in accordance with current 

legislation, to propose actions of vegetation restoration. In order to survey the use and 

occupation of the Poxim River hydrographic basin, it was used aerial photographs 

corresponding to the year 2004, UTM zone 24 South Datum SAD-69 projection, with the help 

of the program ARCGIS 9.2 on display scale of 1:10,000. Similarly, there was a survey of 

forest fragments of atlantic forest about the size, shape, and connectivity to the vicinity of 

these fragments, but it was also possible to do a survey of riparian forest in the hydrographic 

basin of the Poxim River. It was observed that pasture (40.54%) and agricultural crops 

(15.63%) occupy the largest areas in the hydrographic basin of the Poxim River and those are 

the main activities that impact the neighboring fragments. Related to the fragments, 92.71% 

have an average size of 18.58 hectares and circularity index of 0.34. As to connectivity, most 

of the fragments (26.53%) are over 900 meters away to the nearest forest patch. In the 

hydrographic basin there is only 01 registered reservation with 198.84 hectares, 

demonstrating the failure of the Brazilian Forest Code (1965). The riparian forest in the 

hydrographic basin corresponds to 7.01%, in which less than half of the total (46.22%) is in 

accordance with the Brazilian Forest Code (1965) which stipulates a minimum of 30 meters 

width of riparian vegetation. It becomes necessary to adopt public policies aimed at the 

protection of forest fragments and restoration of permanent preservation areas, forming 

ecological corridors allied to planning and management of water resources.  

 

Key-words: biodiversity, fragments, riparian forest, Forest Code  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os grandes biomas brasileiros têm sofrido com a ação antrópica, devido a exploração 

da biodiversidade, resultando na alteração da paisagem natural, uma vez que as vastas áreas 

cobertas por florestas foram substituídas por fragmentos isolados e de tamanho reduzido 

insustentáveis para a manutenção da biodiversidade.  

No caso da Mata Atlântica, sua degradação remonta-se ao período colonial, passando 

pela exploração dos recursos florestais, pela concentração populacional existente no litoral 

brasileiro e pelo intenso desenvolvimento de atividades agropastoris, tornando-o um dos 

biomas mais devastados. Dessa forma, a Mata Atlântica sofreu o processo de fragmentação ao 

longo do tempo, tornando-se difícil a conservação desses fragmentos florestais.  

A continuada devastação do bioma Mata Atlântica acabou por reduzir sua constituição 

original a cerca de 5% da área coberta no país, o que, independentemente de perdas relativas à 

sua fitofisionomia e diversidade zoológica, provocou também severas alterações climáticas e 

pedológicas, notadamente na região nordestina a qual possui aproximadamente 2,5% de 

remanescentes de Mata Atlântica (DEAN, 1996; Consórcio Mata Atlântica, 1992). Desse 

modo, o ecossistema vem sofrendo, historicamente, as conseqüências do intenso processo de 

fragmentação florestal.  

Fragmento florestal é definido como uma área de vegetação natural, interrompida por 

barreiras antrópicas (estradas, povoados, culturas agrícolas, culturas florestais, pastagens, 

dentre outras) ou por barreiras naturais (montanhas, lagos, represas, ou outras formações 

vegetais) capazes de diminuir significativamente o fluxo de animais, pólen ou sementes 

(Viana, 1990). 

Como conseqüência do processo de fragmentação, pode-se destacar: alterações no 

microclima (umidade do ar, radiação e temperatura), aumento dos riscos de erosão, 

assoreamento dos rios e redução gradativa dos recursos hídricos, pela menor capacidade de 

retenção de água das chuvas, maior velocidade de escoamento destas e, também, uma maior 

evapotranspiração e maior possibilidade de ocorrência de espécies invasoras (BORGES et al., 

2004). 

 Além disso, ocorre a perda da biodiversidade, com redução do número de espécies e, 

consequentemente, empobrecimento dos recursos genéticos, impedimento e/ou redução da 

imigração da fauna entre os fragmentos e alterações nas relações ecológicas existentes entre 

as espécies vegetais e os polinizadores e dispersores (KAGEYAMA & GANDARA, 1998; 

MYERS et al., 2000; METZGER et al., 2009).  
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 Por tudo isto a Mata Atlântica é considerada como uma das principais florestas 

tropicais ameaçadas de extinção e um dos "hotspots" de concentração da biodiversidade 

mundial, prioritário para sua conservação (COSTA, 1997). 

No estado de Sergipe, o bioma Mata Atlântica correspondia originalmente a uma área 

de 54% do território, sendo que hoje apenas restaram 7,52% representa a área de 

remanescentes florestais da área total pertencente ao bioma (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2009).  

Segundo Porto (1999), em Sergipe, a fragmentação florestal é um processo 

diretamente ligado à expansão da fronteira agrícola, ao crescente extrativismo de produtos 

florestais madeireiros e à mineração realizada nos leitos dos rios. Tal fato favoreceu o 

surgimento de fragmentos florestais de diversos tamanhos, forma e conectividade. Desse 

modo, Lima et al. (2009) verificaram que restam fragmentos florestais dispersos, sendo na sua 

maioria perturbada pelo fogo, pela expansão do monocultivo de cana-de-açúcar e pela retirada 

de madeira. 

 A bacia hidrográfica do rio Poxim desempenha uma importância considerável com 

relação ao abastecimento público da Grande Aracaju, sendo de fundamental importância à 

manutenção desses fragmentos como forma de manutenção do nível de água nos rios, por 

meio da infiltração da água das chuvas, evitando os processos de erosão e assoreamento dos 

cursos d’água.  

  No tocante a essa bacia hidrográfica, este trabalho teve como objetivo caracterizar os 

fragmentos florestais, no sentido de conhecer o tamanho, a forma, a conectividade, as 

atividades desenvolvidas no entorno desses fragmentos e o uso/ocupação do solo como forma 

de adotar medidas de conservação dos fragmentos florestais, no que tange a manutenção da 

biodiversidade local e regional. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Localização e caracterização da área de estudo 

 

O estudo foi realizado na bacia hidrográfica do rio Poxim-SE. Possui uma área de 

397,95km
2
 e está localizada entre as coordenadas geográficas de 10°55’00” e 10°45’00” de 

latitude sul, e de 37°05’ e 37°22’ de longitude oeste. A bacia hidrográfica do rio Poxim é 

formada pelos rios principais: Poxim-Mirim, Poxim-Açú e Pitanga (Figura 03). 
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Está localizada na bacia hidrográfica do rio Sergipe, limitando-se ao sul pela bacia 

hidrográfica do rio Vaza Barris e, ao norte, pelo rio Sergipe, abrangendo, segundo Aguiar 

Netto (2006), parte dos municípios de Itaporanga D’Ajuda (7,44%), Areia Branca (2,73%), 

Laranjeiras (1,59%), Nossa Senhora do Socorro (13,48%), São Cristóvão (59,16%) e Aracaju 

(15,60%). 

Geologicamente, Sergipe (2004) classifica a região da bacia hidrográfica do rio 

Poxim, como pertencente ao Grupo Barreiras.  

A forma de relevo predominante é de colina com cristas e topos arredondados e 

tabuleiros costeiros. Podem-se encontrar solos do tipo: vertissolos, latossolos, argissolos, 

espodossolos, neossolos, plintossolos, gleissolos, organossolos, principalmente (BRASIL, 

1999; SANTOS & FONTES, 2000; SILVA, 2001). 

De acordo com a classificação fitossociológica realizada por Velloso (1991) o estado 

de Sergipe está inserido na região florística nordestina que compreende a caatinga do sertão 

árido e as formações florestais do tipo mata atlântica a qual é composta pela floresta 

ombrófila aberta, floresta ombrófila densa, floreta estacional decidual e floresta estacional 

semidecidual. 
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Inserida no bioma da Mata Atlântica, a bacia hidrográfica do rio Poxim tem como 

vegetação nativa predominante a vegetação de manguezal nos estuários, vegetação de restinga 

e remanescentes de floresta tropical úmida (BRASIL, 2001). 

Na bacia hidrográfica restam fragmentos florestais dispersos, sendo na sua maioria 

perturbada pelo fogo, pela expansão do monocultivo de cana-de-açúcar e pela retirada de 

madeira (LIMA et al., 2009).  

De acordo com a classificação climática de Köppen, que se baseia na precipitação 

pluvial e na temperatura do ar, a bacia hidrográfica do rio Poxim se enquadra no tipo As 

(clima tropical úmido com seca no verão), em virtude da proximidade do mar e pelo baixo 

relevo, exposto aos ventos alísios (AGUIAR NETTO, 2006). 

A temperatura se mantém elevada, em torno dos 25ºC, e a amplitude térmica pouco 

varia ao longo dos meses, devido ao fato da sua proximidade com o oceano. Os efeitos das 

secas são pouco observados por se tratar de uma região de rios perenes e chuvas freqüentes, 

embora seja a parte que menos chove em toda a costa oriental do nordeste brasileiro 

(SANTOS & ANDRADE, 1998). 

Na região, o período de chuva corresponde aos meses de março a julho, sendo que a 

temperatura nos meses mais frios é de 23ºC e nos meses mais quentes é de 31ºC. 

 

2.2. Coleta e análise das informações 

 

2.2.1. Caracterização do uso e cobertura do solo 

 

As aerofotografias da área de estudo foram cedidas pela Superintendência de Recursos 

Hídricos de Sergipe (SRH) da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) 

e correspondem ao ano de 2004, tendo projeção UTM, Zona 24 Sul e Datum SAD-69. São 

fotografias ortoretificadas e ortogeoreferenciadas na escala 1:10.000.  

O uso e cobertura do solo foi feito por meio da interpretação de fotografias aéreas as 

quais foram digitalizadas no programa ARCGIS 9.2, de acordo com a licença de uso ArcView 

9.3.1: KEY 426498032_V93.ESU9. Dessa maneira, a vetorização das fotografias aéreas se 

deu por meio da adoção de parâmetros como textura, coloração e tonalidade, resultando no 

levantamento de atividades realizadas na bacia hidrográfica e a forma de ocupação.   
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2.2.2. Declividade da bacia hidrográfica do rio Poxim 

 

 A declividade da bacia hidrográfica do rio Poxim, por meio da aquisição das imagens 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), extraindo delas os dados de altimetria, 

possibilitando gerar um Modelo Numérico do Terreno (MNT) com valores representativos do 

relevo, sendo possível, automaticamente, através de ferramentas do sofware ArcGis 9.2. 

 

2.2.3. Caracterização dos fragmentos florestais 

 

Os fragmentos foram vetorizados com o auxílio do programa ARCGIS 9.2, com escala 

de visualização de 1:10.000. Foi feita a interpretação das fotografias aéreas e a digitalização 

dos fragmentos de Mata Atlântica, considerando os parâmetros de textura, tonalidade e 

similaridade nas cores da vegetação.  

 O tamanho dos fragmentos foi obtido por meio do próprio programa ARCGIS 9.2, 

após a digitalização dos fragmentos, sendo possível estimar o tamanho dos fragmentos da área 

de estudo. Em seguida, os dados foram agrupados em tamanho de classes, podendo relacionar 

o número de fragmentos de acordo com o seu tamanho. Para isso, utilizou-se a seguinte 

fórmula estatística:  

 

K = √n 

 

A = TMF – Tmf 

 

C =   A _ 

K 

 

Li = MVO + C 

 

 

 

 

Onde: C = tamanho de classe;  

           A = amplitude; 

           TMF = tamanho do maior fragmento; 
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Tmf = tamanho do menor fragmento; 

n = número de fragmentos;           

Li = limite inferior; 

           MVO = menor valor observado. 

 

O índice de circularidade ou da relação borda/interior foi determinado para propor a 

tendência em relação à forma de um fragmento, conforme CHATURVEDI (1926). 

 

IC = 40000.¶.A 

     P² 

 

Sendo: IC = índice de circularidade; 

A = área do fragmento, em ha;  

P = perímetro do fragmento, em m.  

 

O fragmento apresentará tendência à forma arredondada, quando o valor do índice de 

circularidade (IC) for próximo de 1. À medida que este se distancia de 1, tem-se um 

fragmento alongado (OLIVEIRA et. al., 2005).  

 Com relação à conectividade, utilizou-se a metodologia sugerida por Catelani & 

Batista (2007). Com base nos dados de uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio 

Poxim foi processado o isolamento da classe “Mata_Capoeira”, que corresponde aos 

fragmentos florestais existentes na bacia. A organização computacional se deu a partir da 

criação de um banco de dados georreferenciados no SPRING, sob o qual foram processados 

os dados de base e os cruzamentos e conversões para compatibilização entre dados espaciais e 

métricas. 

 A partir do mapa de fragmentos florestais foi gerado um mapa de distância no modelo 

numérico, que corresponde a um mapa matricial no qual as células referentes a cada pixel da 

imagem resultante possuem valores crescentes em metros à medida que se afastam dos 

fragmentos florestais. O dado numérico resultante desse processo foi agrupado em faixas de 

100m de largura a partir das bordas dos fragmentos florestais existentes na bacia hidrográfica. 
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2.2.4. Trabalhos de campo  

 

 As incursões a campo foram feitas com o fito de confirmar a categoria de uso e 

ocupação do solo digitalizado nas fotografias aéreas de 2004 com o que realmente existe no 

ano de 2010. Para isso, utilizou-se de uma ficha de campo (APÊNDICE A) e um GPS portátil 

(modelo Garmim) para a obtenção das coordenadas (APÊNDICE C). 

 Tal atividade permitiu a coleta de fotografias para representar a atual situação dessas 

categorias e a coleta de coordenadas, permitindo fazer um levantamento dos atuais impactos 

da vizinhança no entorno dos fragmentos florestais.   

  

2.2.5. Análise das ações impactantes ambientais 

 

Por meio da atividade de campo foi possível fazer um levantamento das principais 

ações impactantes nos fragmentos florestais de mata atlântica da bacia hidrográfica do rio 

Poxim. Para isso, adotou-se a matriz de Leopold et al. (1971) adaptada, sendo possível expor 

os impactos em uma planilha e classificá-los de acordo com parâmetros qualitativos abaixo: 

Freqüência: diz respeito ao número de ocorrência de um evento em um determinado 

intervalo de tempo. Assim, pode ser: impacto temporário (quando o efeito se manifesta por 

um tempo determinado após a realização da ação), impacto cíclico (quando o efeito se faz 

sentir em determinados períodos – ciclos -, que podem ser ou não constato ao longo do 

tempo), impacto permanente (quando uma vez executada a ação os efeitos continuam a 

manifestar-se num horizonte temporal conhecido). 

Extensão: corresponde a abrangência do impacto, ou melhor, analisa o impacto local 

quando o efeito se circunscreve ao próprio local da ação e as suas imediações ou impacto 

regional, quando o efeito se propaga por uma área além das imediações da localidade onde se 

dá a ação.   

Reversibilidade: é a capacidade de o meio voltar ao estado inicial. Refere-se ao 

impacto reversível, quando cessada a ação o fator ambiental retorna as condições originais, ou 

irreversível quando cessada a ação o fator ambiental afetado não retorna as condições 

originais pelo menos num horizonte de tempo aceitável pelo homem. 

 Duração: tempo que o impacto e seus efeitos persistem no ambiente, podendo variar 

de dias, meses, anos ou até mesmo séculos. Refere-se ao prazo de surgimento do impacto.  
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Sentido: refere-se ao impacto positivo de uma ação que causa melhoria da qualidade 

de um fator ou parâmetro ambiental, ou impacto negativo quando uma ação causa um dano à 

qualidade de um fator ambiental. 

Origem: diz respeito ao impacto direto, resultado de uma simples relação de causa e 

efeito; ou impacto indireto quando é uma reação secundária da ação, ou quando é parte de 

uma cadeia de reações. 

Grau de impacto: corresponde a gravidade do impacto no meio ambiente, que pode 

vir a ser alto (onde com a ação possa vir provocar a escassez de recursos naturais, a 

degradação do meio ambiente ou à comunidade é irreversível); médio (onde a utilização de 

recursos naturais é considerada, sem haver possibilidade de esgotamento das reservas 

naturais, a degradação ao meio ambiente a comunidade é reversível, porém com ações 

imediatas); ou baixo (a utilização dos recursos naturais é desprezível quanto ao esgotamento, 

a degradação ao meio ambiente ou a comunidade é desprezível e reversível). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim 

 

 O levantamento do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim-SE 

permitiu a obtenção de 15 categorias: área degradada, área embrejada, área industrial, 

assoreamento, campos de restinga, corpos d’água, cultivos agrícolas/solos expostos, dunas e 

areial, manguezal, mata, mata ciliar, povoados e distritos, sede municipal, viveiro/salinas e 

pastagem (figura 04).  
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Constatou-se que os fragmentos florestais são contornados, principalmente, por 

pastagem e por cultivos agrícolas (correspondendo, juntamente, a uma área de 224,41 km²), 

causando forte pressão sobre os fragmentos próximos às atividades antrópicas.  

Os cultivos agrícolas representam de forma significativa em termos de tamanho de 

área quanto ao uso do solo da bacia hidrográfica. A agricultura corresponde a uma área de 

62,44 km², o que representa a 15,63% do total da área de estudo. De acordo com 

levantamento realizado pelo IBGE (2009) as principais culturas praticadas estão a cana-de-

açúcar, o coco-da-baía, a mandioca e a laranja.  

 A pastagem é a atividade econômica predominante na bacia hidrográfica, abrangendo 

uma área de 161,97 km², representando quase a metade da área de estudo que é de 399,50 

km², correspondendo a 40,54% (tabela 01). Segundo o IBGE (2009) os principais rebanhos 

criados nos municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Poxim são bovinos, suínos e 

eqüinos, respectivamente. 

    

Tabela 01. Área total e distribuição percentual do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim. 

Uso e ocupação do solo Área (km²) % da área 

Área degradada 5,58 1,40 

Área embrejada 4,81 1,20 

Área industrial 1,89 0,47 

Assoreamento 0,31 0,08 

Campos de restinga 18,17 4,55 

Corpos d’água 3,62 0,91 

Cultivos agrícolas/Solos expostos 62,44 15,63 

Dunas e areial 0,35 0,09 

Manguezal 6,65 1,66 

Mata  84,87 21,24 

Mata ciliar 7,01 1,75 

Povoados e Distritos 1,71 0,43 

Sedes municipais 39,79 9,96 

Viveiro/Salinas 0,33 0,08 

Pastagem 161,97 40,54 

TOTAL  
 

399,50 100,00 

Fonte: SEMARH/SRH, 2010. 

 

Nesse contexto, a urbanização, a exploração dos recursos naturais e as atividades 

agropastoris são pressões existentes no processo de fragmentação no estado sergipano. Assim, 

torna-se necessário a compreensão do fator histórico diante dos distúrbios antrópicos na 

ocupação do solo como fator de modificação da paisagem natural. 

Por outro lado, as áreas de matas ciliares e as áreas de Mata Atlântica corresponderam 

a 22,99% do percentual total da área da bacia hidrográfica do rio Poxim. Dessa maneira, a 

referida unidade de planejamento apresenta uma cobertura florestal bastante modificada, fruto 

das atividades agrícolas e pecuárias as quais dominam o território sergipano. 
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O mangue, que está localizado no município de Aracaju, abrange apenas uma área de 

6,65 hectares, correspondendo a 1,66% da área da bacia hidrográfica do Poxim. O pouco que 

ainda resta desse tipo de vegetação sofre forte impacto da ação antrópica, que insiste em 

retirá-la para ocupação do leito dos rios.     

 Com relação à concentração populacional, observa-se que a maior concentração está 

na faixa litorânea do estado, assim como ocorre em várias cidades do país. Desse modo, é 

evidente o crescimento populacional do município de Aracaju e, devido a sua proximidade 

com a capital, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e 

Areia Branca (tabela 02). 

  

Tabela 02. População nos municípios que formam a bacia hidrográfica do rio Poxim 1970 – 2010. 

 

Cidade 

População 

1970 1980 1996 2000 2010 

Aracaju 183.670 293.119 401.676 461.534 570.937 

Areia Branca 3.775 6.332 10.537 14.824 16.882 

Itaporanga D’Ajuda 13.872 16.603 20.278 25.482 30.428 

Laranjeiras 10.627 13.275 18.933 23.560 26.903 

N. Sra. Socorro  9.346 13.710 67.501 131.679 160.829 

S. Cristóvão 20.409 24.129 47.490 64.647 78.876 

TOTAL  241.699 367.168 566.415 721.726 874.855 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 1970, 1980, 1996, 2000 e 2010. 

 

Na década de 70 esses municípios tinham uma população de 241.699 habitantes, sendo 

que o crescimento populacional continuou aumentando em 1980, 1996, 2000 e chegando ao 

ano de 2010 a uma população de 874.855 habitantes, tendo um aumento de 72,37%. Dessa 

forma, segundo o IBGE (2010) o crescimento acelerado dessas cidades se dá devido ao 

processo de migração de pessoas vindas do interior do estado e/ou de outros estados 

brasileiros.   

O município que mais apresentou aumento populacional foi a capital Aracaju (387.267 

habitantes), seguido de Nossa Senhora do Socorro (156.483 habitantes). A proximidade entre 

os municípios facilitam o deslocamento das pessoas para o trabalho, estudos e outros serviços.  
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3.2. Declividade da bacia hidrográfica do rio Poxim 

 

Por meio do mapa de uso e ocupação do solo (figura 04) e da declividade (figura 05), 

foi possível fazer uma análise das principais categorias (fragmentos de mata atlântica, mata 

ciliar, cultivos agrícolas, pastagem e urbanização) com relação ao comportamento do relevo 

dentro da área de estudo.  
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Próximo à confluência do rio Poxim com o rio Sergipe, onde há o predomínio da 

urbanização, conhecida como grande Aracaju, nota-se que predomina a declividade inferior a 

10%, típica de relevo plano a suave. 

As maiores declividades, superiores a 45%, estão no médio e alto curso da bacia 

hidrográfica, próximo à divisa com os municípios de Itabaiana e Campo do Brito, 

compreendendo um relevo ondulado, sendo que em alguns pontos há a preservação por 

cobertura florestal e em outros há a presença de pastagem e de cultivos agrícolas. Trata-se de 

áreas que se caracterizam por ter um relevo mais inclinado e com facilidade de escoamento 

superficial. 

Com relação às classes de declividade, observou-se que grande parte da área da bacia 

hidrográfica tem a menor declividade. Desse modo, 47,74% da área da bacia hidrográfica 

possui uma declividade de 0 - 10%, compreendendo a 18.999,82 hectares (tabela 03).  

 

Tabela 03. Classes de declividade da bacia hidrográfica do rio Poxim. 

Categoria Classes de declive (%) Área (ha) Área (%) 

I 0 – 10 18999,82 47,74 

II 10 – 20 11837,94 29,75 

III 20 – 30 8289,12 20,83 

IV 30 – 45 634,75 1,60 

V 45 – 100 34,13 0,09 

 Total 39795,76 100 

Pesquisa, 2010. 

 

 A categoria II se caracteriza por ter uma área de 11.837,94 hectares na bacia 

hidrográfica do rio Poxim, correspondendo a 29,75% da área de estudo. Em seguida, está a 

categoria III que se caracteriza por ter uma declividade de 20 - 30%, possuindo 8.289,12 

hectares, o que significa 20,83% da área total da bacia hidrográfica. O relevo se comporta 

como sendo inclinado, onde o escoamento superficial é mais rápido em relação a categorias 

anteriores. 

 São áreas que podem ser destinadas a agricultura, pois é possível o uso de maquinários 

agrícolas, e a pastagem, sendo indispensável a adoção de práticas de conservação do solo, por 

meio de curvas de nível, por exemplo.  

A categoria IV (declividade de 30 – 45%) se caracteriza por serem áreas fortemente 

inclinadas e com 634,75 hectares, o que corresponde a 1,60% da área da bacia hidrográfica. 
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Deve-se atentar muito para o uso dessas áreas, pois o escoamento superficial é muito rápido, 

facilitando o processo erosivo, sendo limitada para o uso de pastagem e agricultura.  

 A categoria V corresponde a 0,09% da área da bacia hidrográfica do rio Poxim. São 

áreas íngremes, pois tem declividade superior a 45%, onde o escoamento superficial é muito 

rápido, havendo maior suscetibilidade em maior de erosão. Dessa forma, não pode ser 

realizado nenhum tipo de ação antrópica.  

 Neste contexto, essas áreas deveriam ter suas encostas preservadas com a presença de 

vegetação, visando proporcionar os benefícios diretos e indiretos a comunidade.  

 

3.3. Caracterização dos fragmentos florestais  

 

3.3.1. Tamanho e distribuição dos fragmentos florestais 

 

Foram identificados 96 fragmentos florestais de Mata Atlântica, com área total de 

8286,40 hectares, sendo divididos em 10 classes com amplitude de 2347,54812 ha (Tabela 

04).  

 

Tabela 04. Distribuição dos fragmentos florestais, referente ao ano de 2004, quanto ao tamanho médio, número 

de fragmentos, ∑ da Área e % de área total dos fragmentos.  

Classes de tamanho 

(ha) 

Tamanho médio 

dos fragmentos 

(ha) 

Número de 

fragmentos 

%  

dos 

fragmentos 

∑ da Área dos 

fragmentos 

(ha) 

[0,0031→260,84179[ 18,58 89 92,71 1653,62 

[260,84179→521,68047[ 379,84 01 1,04 379,84 

[521,68047→782,51915 [ 686,21 03 3,13 2058,62 

[782,51915 →1043,35783[ 923,39 02 2,08 1846,77 

[1043,35783→1304,19651[ 0 00 0 0 

[1304,19651→1565,03519[ 0 00 0 0 

[1565,03519→1825,87387[ 0 00 0 0 

[1825,87387→2086,71255[ 0 00 0 0 

[2086,71255→2347,55123[ 2347,55 01 1,04 2347,55 

[2347,55123→2608,38991[ 0 00 0 0 

Total  96 100,00 8286,40 

Fonte: Pesquisa, 2010. 

Observou-se que a maior concentração de fragmentos florestais (89 fragmentos) está 

no intervalo de classe de menor tamanho, apresentando um tamanho médio de 18,58 ha e 

correspondendo a 92,71% dos fragmentos florestais na área de estudo. Dessa maneira, estes 

fragmentos representam 82,71% dos fragmentos e somam uma área de 1653,62 hectares. 
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A porcentagem de área total dos fragmentos diminuiu à medida que aumentou o 

tamanho dos fragmentos florestais. Há um intervalo de classe de tamanho com apenas um 

único fragmento cujo tamanho é de 2347,55 hectares, sendo o fragmento de maior tamanho 

(número 95) e está localizado no município de São Cristóvão, representando 1,04% da área 

total de fragmentos em estudo. 

É notável que os fragmentos florestais de maior tamanho apresentam apenas poucas 

unidades, aumentando a concentração à medida que se direciona para o interior da bacia 

hidrográfica do rio Poxim, pois há mudança quanto ao uso e ocupação do solo, devido a 

redução na exploração das atividades econômicas, principalmente para São Cristóvão que 

possui 59,16% do território municipal na bacia hidrográfica (figura 06). Dessa maneira, esses 

dados evidenciam o alto grau de degradação existentes nesses fragmentos resultante da ação 

antrópica, comprometendo o fluxo gênico, com estreitamento da base genética, e, 

consequentemente, implicando na inexistência da biodiversidade nesses fragmentos.   
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A digitalização das fotografias aéreas permitiu um estudo mais detalhado com relação 

aos fragmentos florestais localizados na bacia hidrográfica do rio Poxim.  

Neste caso, tornou-se possível estabelecer relação da distribuição dos fragmentos 

florestais quanto a sua distribuição por municípios. Desse modo, constatou-se que alguns 

fragmentos de tamanho significativo abrangem dois ou mais municípios, a exemplo de Areia 

Branca, Itaporanga D’Ajuda, São Cristóvão e Laranjeiras que apresentam 2347,551 hectares 

de mata contínua. Neste caso, pode-se afirmar que ações de preservação desse fragmento 

devem abranger ações conjuntas desses 04 municípios.    

Observou-se que o município de São Cristóvão apresenta a maior quantidade, 

somando 68 fragmentos com tamanho médio de 51,091 hectares e cuja área total é de 3473,16 

hectares (tabela 05). Por outro lado, o tamanho médio desses fragmentos é de apenas 51,09 

hectares.  

 

Tabela 05. Distribuição dos fragmentos de Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Poxim-SE por 

municípios. 

Município Número de 

fragmentos (N) 

Tamanho médio dos 

fragmentos (ha) 

∑ das áreas dos 

fragmentos (ha) 

Aracaju  03 19,536 58,60785 

Areia Branca 01 3,704 3,704 

Laranjeiras 05 0,185 0,926373 

Itaporanga D’ Ajuda 08 104,351 834,8072 

N. Sra. do Socorro 07 33,551 234,855 

São Cristóvão 68 51,091 3474,159 

Aracaju/N. S. Socorro   01 29,951 29,951 

Areia Branca/Itaporanga 01 637,505 637,505 

Laranjeiras/S. Cristóvão  01 664,337 664,337 

Areia Branca/Itaporanga/laranjeiras/ 

S. Cristóvão  

01 2347,551 2347,551 

Fonte: Pesquisa, 2010. 

 

Vale ressaltar ainda que o município de São Cristóvão desempenha importante papel 

com relação ao afloramento de nascentes, a tal ponto de haverem no município 04 empresas 

distribuidoras de água mineral, atendendo todo estado sergipano e gerando emprego e renda 

para o município. Dessa maneira, torna-se evidente a importância da manutenção da cobertura 

florestal, no que tange a infiltração da água ao solo para abastecimento dos mananciais. 



 

51 

 

Segundo Brasil (2003) houve um crescimento no consumo de água mineral na região 

nordeste do país e no estado de Sergipe se constatou um aumento na produção desse tipo de 

água de 34%.   

 O município de Itaporanga D’Ajuda possui um total de 08 fragmentos florestais, 

apresentando um tamanho total das áreas de 834,80 hectares. Dessa forma, o município tem 

uma menor quantidade de fragmentos, mas com maior tamanho, haja vista que possui um 

tamanho médio de 104,35 hectares. O município de Areia Branca possui apenas 01 

fragmento, com área de 3,704 hectares.  

 

3.3.2. Índice de Circularidade 

 

 Quanto ao índice de circularidade foi possível estabelecer uma relação com o tamanho 

médio dos fragmentos florestais.  Notou-se que os menores fragmentos florestais possuem 

maior índice médio de circularidade, apresentando menor relação interior-borda em relação 

aos demais fragmentos em estudo. Por outro lado, à medida que há um aumento no intervalo 

de tamanho médio dos fragmentos há uma redução no índice médio de circularidade, exceto 

para o fragmento de tamanho médio de 686,21 hectares que possui índice médio de 

circularidade de 0,13 (tabela 06).  

 

Tabela 06. Relação do tamanho médio e o índice médio de circularidade dos fragmentos da bacia hidrográfica 

do rio Poxim referente ao ano de 2004.  

Classes de tamanho 

(ha) 

Tamanho médio dos 

fragmentos 

(ha) 

Índice médio de 

circularidade 

[0,0031→260,84179[ 18,58 0,34 

[260,84179→521,68047[ 379,84 0,04 

[521,68047→782,51915 [ 686,21 0,13 

[782,51915 →1043,35783[ 923,39 0,02 

[1043,35783→1304,19651[ 0 00 

[1304,19651→1565,03519[ 0 00 

[1565,03519→1825,87387[ 0 00 

[1825,87387→2086,71255[ 0 00 

             [2086,71255→2347,55123[ 2347,55 0,01 

             [2347,55123→2608,38991[ 0 00 

Fonte: Pesquisa, 2010. 
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Corroborando tal afirmação, Oliveira et al. (2005) observaram que fragmentos 

florestais, no município de Viçosa, de tamanho menor apresentaram, em média, maiores 

valores para os índices de circularidade (IC). Assim, todos os fragmentos estão sofrendo alto 

grau de perturbação. 

O tamanho e a forma de um fragmento estão intrinsecamente ligados à borda. Quanto 

menor o fragmento, ou mais alongado, mais fortemente os efeitos de borda podem ser 

notados, pois diminui a razão interior/margem. A razão entre o interior e margem impõe 

restrições à manutenção de populações de determinadas espécies, à medida que mexe com 

fatores espaciais com forte impacto ecológico (PÉRICO et al., 2005). 

A maioria dos fragmentos da bacia hidrográfica do rio Poxim (92,71%) apresentou 

índice médio de circularidade de 0,34, seguidos por índices de circularidade de 0,13 para 

3,13% dos fragmentos da área de estudo. Desse modo, notou-se que maior quantidade de 

fragmentos que correspondem aos fragmentos de menor tamanho possui o maior índice médio 

de circularidade nos fragmentos em estudo, porém, no caso da bacia hidrográfica em estudo, 

todos os fragmentos florestais estão em estado crítico (Figura 07).  

 

Fi

gura 07. Índice Médio de Circularidade, por intervalo de tamanho de classe, dos fragmentos da bacia 

hidrográfica do rio Poxim-SE referente ao ano de 2004. 

Fonte: Pesquisa, 2010. 

 

Dentre os fragmentos florestais da bacia hidrográfica do rio Poxim, que contribuem 

com uma considerável cobertura vegetal, está o maior fragmento com um tamanho de 

2347,55 hectares, no entanto, apresenta índice de circularidade médio de 0,01, menor índice 
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existente, representando um fragmento florestal que sofre grande interferência do efeito de 

borda com o interior do fragmento, devido a sua vizinhança com área de pastagem. Dessa 

forma, caracteriza-se por ser fragmento de forma muito alongado que provavelmente está 

sofrendo perturbações externas (borda). 

No entanto, Borges et al. (2004), ao realizar um levantamento de fragmentos florestais 

nativos na bacia do rio Paraopeba (MG), observaram que a maior parte dos fragmentos 

(66,67%) teve índice de circularidade acima de 0,72, o que os caracteriza como mais 

arredondados. 

A forma dos fragmentos florestais é um fator que influencia na dinâmica, alterando a 

estrutura, composição florística e o micro-clima do fragmento, agravando os efeitos da 

fragmentação em espécies sensíveis à perturbação (LAURANCE, 1998).   

Pode-se afirmar que o índice de circularidade dos fragmentos florestais da bacia 

hidrográfica do rio Poxim apresentam valores muito pequenos, pois o maior índice de 

circularidade foi 0,34 (figura 08), ou seja, os índices são menores que 0,6 de acordo com a 

classificação sugerida por Viana & Pinheiro (1998).  

 

   

              IC = 0,01                           IC = 0,02               IC = 0,04                          IC = 0,13            IC = 0,34 

Figura 08. Forma dos fragmentos florestais encontrados na bacia hidrográfica do rio Poxim de acordo com os 

índices médios de circularidade referentes ao ano de 2004.   

Fonte: Pesquisa, 2010.  

 

 A forma dos fragmentos florestais da bacia hidrográfica do rio Poxim evidencia a 

elevada relação interior/borda, diante da perturbação de fatores externos, comprometendo a 

sustentabilidade dessa bacia hidrográfica, haja vista que altera as condições microclimáticas e 

afeta a existência de espécies nos fragmentos. Tal fato é preocupante no se que se refere à 

manutenção da biodiversidade. 

 De acordo com a análise de impacto ambiental realizado para espécies botânicas 

utilizadas por especialistas nas nascentes da bacia hidrográfica do rio Poxim-Açú, Lima 
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(2010) concluiu que grande parte das plantas nativas citadas (89 espécies) tem prioridade de 

conservação, sendo que 04 espécies (Protium heptaphyllum, Astronium fraxinifolium, 

Allagoptera arenaria, Attalea funifera) já constam na Lista Oficial das Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçadas de Extinção, tornando-se necessária a adoção de estratégias de 

conservação, pelo fato de serem espécies que estão correndo risco de extinção.    

Os dados desta pesquisa reforçam o que foi encontrado por Santos (2009a) que 

observou que na maioria dos fragmentos sergipanos de mata atlântica os índices de 

circularidade foram baixos, em torno de 0,006 - 0,31.  

 

3.3.3. Conectividade 

 

De acordo com a análise da conectividade realizada por meio da classificação da 

distância dos fragmentos florestais da bacia hidrográfica do rio Poxim, observou-se que estes 

estão dispersos na unidade de planejamento (figura 09), apresentando considerável grau de 

isolamento entre si. 
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Por meio da classificação dos fragmentos florestais, nota-se que a Mata Atlântica 

possui uma área de 8286,40 hectares, correspondendo a 20,81% da área da bacia hidrográfica 

do rio Poxim (tabela 07). Desse modo, torna-se evidente a redução da cobertura da vegetação 

que, neste caso, deve-se ao uso do solo para a pecuária e a atividades agrícolas, que são as 

atividades econômicas predominantes no que se diz respeito ao uso do solo, representando 

16% e 40%, respectivamente.   

 
Tabela 07. Classificação dos fragmentos florestais da bacia hidrográfica do rio Poxim quanto à faixa de 

distância, área (ha) e área em %, referência no ano de 2004.  

Classe Faixa de distância (m) Área (ha) Área (%) 

Mata 0 8286,40 20,81 

0 – 100 0 – 100 5370,35 13,48 

100 – 200 100 – 200 3976,75 9,99 

200 – 300 200 – 300 2998,00 7,53 

300 – 400 300 – 400 2118,75 5,32 

400 – 500 400 – 500 1753,25 4,40 

500 – 600 500 – 600 1427,25 3,58 

600 – 700 600 – 700 1250,00 3,14 

700 – 800 700 – 800 1101,50 2,77 

800 – 900 800 – 900 976,25 2,45 

Acima de 900 Acima de 900 10.567,50 26,53 

Total - - 100 

Fonte: pesquisa, 2010.  

 

Somente em 13,48% de todos os fragmentos florestais estão distantes 100 metros do 

seu fragmento mais próximo. Desse modo, essa proximidade facilita a conexão entre os 

fragmentos florestais, pois neste caso fica mais fácil de se adotar estratégias de conservação 

desses fragmentos, através de corredores ecológicos, permitindo o fluxo de fauna e flora. 

Neste contexto, as estratégias devem considerar o mosaico de fragmentos florestais 

existentes na bacia hidrográfica do rio Poxim, no sentido de recuperar as áreas degradadas, re-

estabelecendo os processos ecológicos e estimulando a conservação desses fragmentos. 

A maioria dos fragmentos (26,53%) se encontra com a distância superior a 900 metros 

em relação ao fragmento florestal mais próximo. Dessa maneira, no estado de Sergipe, 

embora não tenha um estudo relacionando a conectividade com a migração da fauna, deduz-se 

que pode estar havendo alteração no deslocamento de algumas espécies de fauna, haja vista 

que a grande distância entre os fragmentos pelo fato de predominar, quanto ao uso e ocupação 

do solo, áreas de pecuária, cultivos agrícolas e urbanização.  
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Do mesmo modo ao que foi observado neste estudo para a bacia hidrográfica do rio 

Poxim, Santos (2009a) verificou nos fragmentos florestais do estado de Sergipe, onde as 

distâncias ficaram ao redor de 1 km, correspondendo a maior conectividade, situados no 

grupamento Santa-Luzia do Itanhy/Estância. No entanto, a conectividade maior foi observada 

por uma distância média de quase 2 km para o grupamento Pacatuba-Japoatã. 

 

3.4. Estrutura fundiária e averbação de reserva legal  

 

Com base nos dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), constatou-se que existe uma predominância de pequenas propriedades que somam 

um total de 4597 propriedades, seguidas das médias propriedades (794) e grandes 

propriedades, 150, sendo que o critério de classificação de tamanho da propriedade depende 

do tamanho do município. Dessa forma, há um total de 5.541 propriedades rurais nos 

municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Poxim (figura 10).   
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Figura 10. Distribuição das propriedades rurais dos municípios da bacia hidrográfica do rio Poxim-SE quanto ao 

seu tamanho, em hectares. FONTE: INCRA, 2010. 
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Segundo Santos & Andrade (1998), em Sergipe, a terra rural está mal distribuída. 

Existe grande número de pequenas propriedades com área reduzida; enquanto isso, um 

número limitado de grandes propriedades ocupa uma grande extensão de terra. 

 No entanto, pode-se verificar que a média do Índice de Gini
1
 para os 

municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Poxim é de 0,42 (IBGE, 2009), 

representando que embora haja uma quantidade maior de área das grandes propriedades em 

relação à área das pequenas propriedades, apresentando uma desigualdade na concentração de 

terras. 

O mesmo índice foi calculado por Macedo et al. (2008) nos anos de 1975 - 1985 – 

1995, para os municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Poxim-Mirim, sendo 

possível verificar que a concentração de terras varia de forte (0,86) a absoluta (0,97), não 

apresentando diferenças no espaço e no tempo. 

Com relação à distribuição das propriedades nos municípios que compõem a bacia 

hidrográfica do rio Poxim, observou-se que o município de São Cristóvão apresenta a maior 

quantidade de pequenas propriedades rurais, perfazendo um total de 1398 pequenas 

propriedades, seguido do município de Itaporanga D’Ajuda com um total de 1394 pequenas 

propriedades.  

 Além disso, é importante ressaltar que ambos os municípios, apresentam as maiores 

quantidades de fragmentos florestais, uma vez que 68 fragmentos estão em São Cristóvão e 

08 fragmentos estão em Itaporanga D’Ajuda. Diante dessas informações, pode-se inferir que a 

estrutura fundiária representa importância no processo de fragmentação, pois, de uma forma 

geral, observou-se que nas grandes propriedades são realizadas a pecuária extensiva ou 

monocultivos de cana-de-açúcar, resultando na redução da cobertura florestal e maior 

isolamento dos fragmentos florestais de mata atlântica, modificando a paisagem natural.  

O município de Areia Branca possui a maior quantidade de propriedades de tamanho 

médio, com um total de 525 propriedades, seguido de 132 médias propriedades localizadas no 

município de Itaporanga d’Ajuda. Por outro lado, com relação a grandes propriedades, notou-

se que Itaporanga D’Ajuda possui 74 propriedades deste tipo, seguido de São Cristóvão com 

45 propriedades.  

É possível notar que à medida que aumenta o tamanho das propriedades; há uma 

redução na sua quantidade, sendo que quanto ao somatório das áreas de acordo com as  

                                                 
1
 Corresponde a um índice utilizado para classificar nível de concentração de terras. O índice varia de 0 ( que se 

caracteriza pela ausência de concentração com igualdade absoluta) a 1 ( onde a concentração é absoluta com 

desigualdade total).  
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categorias de tamanho, é inversamente proporcional ao tamanho das propriedades, em 

hectares. Desse modo, a área total das grandes propriedades (61.141,21 ha) é superior ao 

somatório das áreas das pequenas propriedades (26.839,21 ha) juntamente com as áreas das 

médias propriedades (26.915,26 ha) (tabela 08). 

 

Tabela 08. Quantidade de propriedades dos municípios que compõem a bacia hidrográfica do rio Poxim, 

somatório das áreas e da estimativa de reserva legal, em hectares. 

Tamanho da propriedade ∑ das propriedades ∑ da área (ha) ∑ de reserva legal  

Estimada (ha) 

Pequena propriedade 4.597 26.839,21 5.367,84 

Média propriedade 794 26.915,26 5.383,05 

Grande propriedade 150 61.141,21 12.228,24 

Total  5.541 114.895,68 22.979,13 

Fonte: INCRA, 2010; Pesquisa, 2010.  

  

Se for levado em conta o Código Florestal Brasileiro, estima-se que os municípios que 

compõem a bacia hidrográfica do rio Poxim deveriam ter uma área de reserva legal
2
 total de 

22.979,13 hectares, garantindo os benefícios ambientais diretos (aumento da qualidade e da 

quantidade de água, oferta de produtos florestais, dentre outros) e indiretos (melhoria da 

qualidade do ar, conforto térmico, manutenção da biodiversidade, entre outros). 

 Como a bacia do rio Poxim não contempla inteiramente os municípios que a 

compõem, fica difícil estimar quanto de reserva legal deveria existir na referida bacia 

hidrográfica. Por outro lado, pode-se analisar o número de reserva legal averbada.    

 Do ano de 2004 até o ano de 2010, pouco se tem averbado área de reserva legal no 

estado de Sergipe, mais especificamente na bacia hidrográfica do rio Poxim (tabela 09). 

Observou-se que o ano de 2005, houve a maior quantidade de área averbada de reserva legal 

no estado sergipano (5.121,64 hectares), seguido pelo ano de 2006 (4.633,38 hectares) e pelo 

ano de 2009 (2.722,88 hectares). Entretanto, o ano de 2008 apresentou uma queda na 

quantidade de área averbada (429,47 hectares).  

 

 

 

                                                 
2
 Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação 

permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 

ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativa, correspondendo a 

20% da área da propriedade coberta por floresta ou outras forma de vegetação nativas, exceto para a região da 

Amazônia legal (80%) e cerrado (35%). 
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Com relação ao número de reservas legais averbadas no estado, observou-se que 2009 

foi o ano em que mais se averbou no estado (73), seguido de 2005 (41) e 2006 (31). O ano de 

2005 embora tivesse 41 averbações, o somatório das áreas averbadas é superior às 73 áreas 

averbadas em 2009.   

 

 

Tabela 09. Quantidade e área de reserva legal averbada no estado de Sergipe e na bacia hidrográfica do rio 

Poxim, 2010.  

Ano Nº RL (estado) ∑ RL no estado (ha) Nº RL na bacia 

hidrográfica 

∑ RL na bacia 

hidrográfica (ha) 

2004 13 562,16 - - 

2005 41 5.121,64 01 198,84 

2006 31 4.633,38 - - 

2007 14 1.932,70 - - 

2008 17 429, 47 - - 

2009 73 2.722, 88 - - 

Fonte: IBAMA, 2010; ADEMA, 2010.  

 

 Quando se refere à bacia hidrográfica do rio Poxim, o assunto é ainda mais crítico, 

pois, verifica-se que houve averbação de reserva legal apenas no ano de 2005, 

correspondendo a somente uma área de reserva legal com 198,84 hectares, localizada no 

município de São Cristóvão.   

Pelo Código Florestal Brasileiro (1965), a reserva legal deve ser averbada a margem 

da inscrição de matrícula do imóvel em cartório garantindo ao proprietário da terra benefícios 

como isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) (ANGHER, 2008). Além de que para a 

manutenção da reserva legal na pequena propriedade, pode ser levado em consideração os 

plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas. 

Além disso, a averbação da reserva legal para esse tipo de propriedade é gratuita.  

 

4. Análise dos impactos ambientais relacionados aos fragmentos florestais na bacia 

hidrográfica do rio Poxim 

 

4.1. Ações impactantes sobre os fragmentos florestais  

 

Os fragmentos florestais da bacia hidrográfica do rio Poxim sofrem intensamente com 

a ação antrópica relacionada ao uso e ocupação do solo realizada no seu entorno. Diante da 

atividade de campo, foi possível fazer um levantamento das principais ações impactantes 

existentes sobre os fragmentos florestais de mata atlântica na área em estudo, a saber: práticas 
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agrícolas, pecuária, voçorocas, torres de transmissão de energia elétrica, descarte de lixo, 

desmatamento, trilhas de acesso e extração de areia (figura 11). 
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4.1.1. Práticas agrícolas 

 

Observou-se que a agricultura é a segunda atividade predominante na bacia 

hidrográfica do rio Poxim. Desse modo, os fragmentos florestais sofrem com a influência 

dessa atividade. 

Verificou-se em campo que vários fragmentos florestais, independentes do seu 

tamanho, estão isolados pelas áreas agrícolas. Para Primack & Rodrigues (2001) o isolamento 

de áreas de vegetação se torna em empecilho para a migração da fauna terrestre, como é o 

caso, por exemplo, do fragmento florestal 83 (figura 12). 

  

 

Figura 12. Fragmento florestal 83 na bacia hidrográfica do rio Poxim isolado por monoculturas da cana-de-

açúcar. UFS, São Cristóvão, SE, 2010. 

Foto: pesquisa de campo. 

 

No meio físico, os processos erosivos e a depreciação da qualidade química da água, 

vão ser classificados como sendo reversíveis, de extensão local, origem direta, sentido 

negativo, com alto grau de impacto, sendo que a depreciação tem freqüência temporária e 

resposta em curto prazo;  os processos erosivos apresentam freqüência permanente com 

resposta num médio prazo. Quanto ao meio biótico, a redução da microbiologia do solo com 

freqüência temporária, vão ser reversíveis, de extensão local, com resposta num curto prazo, 

de origem direta e sentido negativo, provocando um alto grau de impacto ao meio.  
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4.1.2. Pecuária 

 

No que tange ao desenvolvimento da pecuária, nota-se que são evidentes os sinais de 

degradação nas áreas da pastagem, uma vez que há evidência de compactação por conta do 

pisoteio do animal e com diferentes estádios de erosão do solo (figura 13). 

 

 

Figura 13. Pecuária praticada no entorno do fragmento 81, bacia hidrográfica do rio Poxim. UFS, São 

Cristóvão, SE, 2010.  

Foto: pesquisa de campo.  

  

A substituição da cobertura florestal por atividades agropecuárias podem trazer sérios 

problemas ambientais para a bacia hidrográfica do rio Poxim. Dessa maneira, a compactação 

e erosão do solo são os principais.  

Os impactos no meio físico (compactação do solo e o processo de erosão) são 

classificados como sendo de freqüência permanente, com abrangência local, tendo resposta 

num médio prazo, de origem direta e sentido negativo, provocando um alto grau de impacto. 

 

4.1.3. Voçorocas  

 

A voçoroca consiste em um processo geológico avançado de erosão que culmina na 

formação de grandes crateras.   
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Observou-se a existência de voçorocas na borda do fragmento 94 por conta da retirada 

de vegetação (figura 14) e no fragmento 81 o qual é utilizado pela população como trilha para 

deslocamento até outros povoados próximos (figura 15), evidenciando-se a forte ação 

antrópica no que se refere ao desmatamento com a consequente exposição do solo - 

compactação, causando o arraste das partículas do solo - erosão.  

 

  

Figura 14. Voçoroca na borda do fragmento 94       Figura 15. Voçoroca em trilha no fragmento 81.  

provocada por conta do desmatamento. UFS,           UFS, São Cristóvão, SE, 2010.  

São Cristóvão, SE, 2010.                                           Foto: pesquisa de campo. 

Foto: pesquisa de campo.  

 

Os impactos no meio físico (compactação e erosão) podem ser classificados como: 

sendo reversíveis, de extensão local, origem direta, sentido negativo, com alto grau de 

impacto, freqüência permanente com resposta num médio prazo.   

 

4.1.4. Torres de transmissão de energia elétrica 

 

 Foi observada também que na bacia hidrográfica do rio Poxim, há torres de 

transmissão de energia elétrica cortando o fragmento 94, que possui uma área de 664,33 

hectares, aproximadamente, e está localizado nos municípios de Laranjeiras e São Cristóvão 

(figura 16), e o fragmento florestal 81, localizado no município de São Cristóvão, tornando-o 

suscetível a redução de área de cobertura florestal (figura 17).  
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Figura 16. Torres de transmissão de energia elétrica 

cortando o fragmento 94. UFS, São Cristóvão, 2010.  

Foto: pesquisa de campo. 

 

Figura 17. Torres de transmissão de energia 

elétrica cortando o fragmento 81. UFS, São 

Cristóvão, 2010.  

Foto: pesquisa de campo.  

 

A existência de torres de transmissão de energia elétrica se torna em um dos 

principais fatores de fragmentação florestal, uma vez que favorece a alterações no meio físico 

e no meio biótico. Há aumento do processo de erosão por conta da necessidade de deixar a 

faixa de transmissão que corta o fragmento limpa de vegetação para facilitar a manutenção 

futura da rede de transmissão. Dessa forma, os processos erosivos são mais acentuados, por 

conta da compactação do solo, e a fauna tem sua migração comprometida, devido à 

descontinuidade da cobertura florestal.  

O aumento dos processos erosivos e a compactação do solo decorrente de alterações 

no meio físico são classificados como de freqüência permanente, com abrangência local, 

tendo resposta num médio prazo, de origem direta e sentido negativo, provocando um alto 

grau de impacto. Os impactos no meio biótico como a interrupção do fluxo gênico é tido 

como de origem temporária, reversível, com extensão local, de origem direta e sentido 

negativo, onde a interrupção vai ter uma resposta num curto prazo com alto grau de impacto 

no meio ambiente. 

 

4.1.5. Descarte de lixo 

 

O descarte de lixo doméstico deixado pela população pode ser visto em vários 

fragmentos florestais na bacia hidrográfica do rio Poxim (figura 18), demonstrando a falta de 
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sensibilização para as questões ambientais, pois o descarte é feito as margens da rodovia 

estadual SE-065, por exemplo.   

 

  

Figura 18. Descarte de lixo em diferentes pontos no fragmento florestal 81. UFS, São Cristóvão, SE.  

Foto: pesquisa de campo. 

 

O descarte inadequado do lixo gera graves impactos no meio físico, como a 

depreciação da qualidade química da água subterrânea, devido ao escoamento do chorume, 

contaminando o lençol freático; quanto no meio biótico com a contaminação da fauna, 

colocando em risco a fauna da região. Além disso, é causado uma depreciação visual, por se 

tratar de uma ação antrópica realizada em local verde impróprio para tal comportamento.  

Os impactos são classificados como: a depreciação da qualidade química da água vai 

ser de freqüência temporária, reversível, de extensão local, num curto prazo de resposta, 

origem direta, sentido negativo. Quanto à redução da biota do solo, e a contaminação da 

cadeia alimentar são classificados como sendo, de freqüência temporária, reversíveis, com 

abrangência local, origem direta, sentido negativo, alto grau de impacto, porém a redução vai 

ter uma resposta em curto prazo e a contaminação num médio prazo. Com relação ao meio 

antrópico, a depreciação visual é tida como frequência temporária, reversível, de extensão 

local, duração curto prazo, origem direta, sentido negativo e alto grau de impacto. 
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4.1.6. Desmatamento 

 

De uma forma geral, os fragmentos florestais da bacia hidrográfica estudada se 

caracterizam por terem tamanho reduzido, baixa conectividade e baixo índice de circularidade 

e continuamente sofrem com as ações antrópicas. 

No fragmento 35, que possui tamanho de 31,85 hectares localizado na cidade de 

Aracaju, é comum a retirada de madeira nativa, por meio de máquina de motosserra e 

caminhões, para ceder lugar ao crescimento urbano por meio da construção de condomínios 

residenciais, atendendo ao interesse de empresas da construção civil no estado (figura 19 e 

figura 20).     

 

  

Figura 19. Toras de madeiras de espécies florestais 

do fragmento 35 localizado no município de 

Aracaju. UFS, São Cristóvão, SE, 2010. 

Foto: pesquisa de campo.  

 

Figura 20. Caminhões carregados com madeiras de 

espécies florestais provenientes do desmatamento do 

fragmento 35.  UFS, São Cristóvão, SE, 2010. 

Foto: pesquisa de campo.  

 

Vale ressaltar que o referido fragmento estava sendo desmatado por terceiros com uso 

de máquina motosserra, sob ordem do proprietário do terreno para limpeza da área, sem 

licença para desmatamento. Na ocasião, a ação foi interrompida pelo Pelotão de Polícia 

Ambiental que elaborou um Relatório o qual foi encaminhado ao Ministério Público para 

serem tomadas as devidas providências. 
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O fragmento 81, que possui uma área de 904,138 hectares isolado predominantemente 

por pastagem, tem seu interior freqüentado por populares que retiram lenha da mata para uso 

como fonte de combustível doméstico e para artesanato, principalmente (figura 21).  

Foi encontrado, também, dentro do fragmento equipamentos de proteção individual 

(figura 22), como por exemplo, botas e o descarte de material plástico de água mineral, 

comprovando que o local é frequentemente visitado para a retirada de madeira.  

 

  

Figura 21. Desmatamento no interior do 

fragmento 81 no município de São Cristóvão. 

UFS, São Cristóvão, SE, 2010. 

Fonte: pesquisa de campo. 

Figura 22. Equipamento de proteção individual 

deixado no interior do fragmento 81. UFS, São 

Cristóvão, SE, 2010. 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

  O desmatamento causa alterações no meio biótico, devido a redução da diversidade 

genética das espécies florestais, e no meio físico, devido a exposição do solo, facilitando o 

processo de compactação e erosão, dificultando a infiltração da água no solo.  

 Tais impactos podem ser classificados como a redução da base genética como sendo 

de freqüência temporária, com sentido negativo, de ordem direta, de abrangência local, com 

respostas em curto prazo, sendo reversível, provocando ao meio ambiente um alto grau de 

impacto. Para o processo de compactação e erosão: de freqüência permanente, reversíveis, 

com abrangência local, de médio prazo de resposta, com origem direta e sentido negativo, 

com alto grau de impacto. 
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4.1.7. Trilhas de acesso 

 

Os fragmentos florestais são cortados por trilhas de acesso como alternativa que a 

população, que vive no seu entorno, tem de “cortar caminho” para chegar aos povoados mais 

próximos, como no fragmento 94 (figura 23) e no fragmento 81 (figura 24), apresentando 

várias bifurcações para facilitar o deslocamento e, também, para a prática de esportes de 

aventura.  

 

  
Figura 23. Trilhas de acesso no fragmento 94 no 

município de São Cristóvão. UFS, São Cristóvão, 

SE, 2010. 

Fonte: pesquisa de campo. 

Figura 24. Trilhas de acesso no fragmento 81 no 

município de São Cristóvão. UFS, São Cristóvão, 

SE, 2010. 

Fonte: pesquisa de campo. 

 

Por outro lado, tal ação está trazendo conseqüências como alteração no meio físico, 

como a compactação do solo e o aumento do processo de erosão; no meio biótico com a 

aceleração da fragmentação, redução da diversidade de espécies florestais, afugentamento da 

fauna e aumento da possibilidade de incêndios.  

Os impactos são classificados como: no meio físico, aumento do processo de erosão 

e compactação do solo apresentam freqüência permanente, com extensão local, com resposta 

em médio prazo, de origem direta, com sentido negativo, causando um alto grau de impacto 

ao meio; podendo ser reversíveis. As alterações no meio biótico, como o afugentamento da 

fauna é de freqüência temporária, reversível com extensão local, de origem direta, com 

sentido negativo, provocando um alto grau de impacto, com resposta em curto prazo.  
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4.1.8. Extração de areia  

 

A retirada de areia é uma atividade relacionada à construção civil, tornando-se um 

problema que altera a área minerada, implicando em transformações no meio físico 

(desencadeamento dos processos erosivos, a compactação do solo, devido à movimentação de 

caçambas e tratores); no meio biótico (redução da microbiota do solo, afugentamento da fauna 

terrestre) como, também, mudanças no meio antrópico, relacionado à depreciação visual do 

meio, por conta do desnudamento do solo.  

Tal situação pode ser comprovada em uma área que fica ao lado do fragmento 66 

(figura 25), município de Areia Branca, onde é realizada a retirada de areia com freqüente 

deslocamento de maquinários para a atividade fim.  

O licenciamento para a atividade de extração de areia deve ser regido de acordo com a 

lei federal 6567/78 que trata da exploração e do aproveitamento dos minérios de uma forma 

geral.  

 

 

Figura 25. Área de extração de areia no entorno do fragmento 66 no município de Areia Branca. UFS, São 

Cristóvão, SE, 2010. 

Fonte: pesquisa de campo.  

 

Diante dessa situação, pode-se classificar os impactos da seguinte forma: no meio 

físico - o aumento dos processos erosivos e a compactação do solo tem freqüência 

permanente, são reversíveis, com abrangência local, de médio prazo de resposta, com origem 
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direta e sentido negativo, implicando em alto grau de impacto; no meio biótico -  redução da 

microbiota do solo e o afugentamento da fauna tem uma freqüência temporária, são 

reversíveis, extensão local, curto prazo de resposta, de origem direta e sentido negativo; no 

meio antrópico – a depreciação visual é tida como de freqüência temporária, reversível, de 

extensão local, com resposta em um curto prazo de tempo, sentido negativo, de origem direta 

e com alto grau de impacto. 

Neste contexto, com base na matriz de impactos de Leopold et al (1971), realizou-se a 

avaliação qualitativa das ações impactantes da bacia hidrográfica  do rio Poxim, tendo como 

base os meios físico, biótico e antrópico (tabela 10).   

 

Tabela 10. Matriz de avaliação dos impactos ambientais das ações impactantes nos fragmentos florestais na 

bacia hidrográfica do rio Poxim. 
Meios/Impacto Características 

Freqüência Reversibilidade Extensão Duração  Origem  Sentido  Grau de 

Impacto 

T Pr  C Rv Ir L  Rg  Cp  Mp  Lp  D  I   P  N  B  M  A  

Meio físico 

Aumento do 

processo de 

erosão 

 x  x  x   x  X   x   x 

Compactação do 

solo 

 x  x  x   x  X   x   x 

Perda da 

qualidade da 

água 

x   x  x  x   X   x   x 

Meio biótico 

Redução da base 

genética 

 x  x  x  x   X   x   x 

Redução da 

microbiota do 

solo 

x   x  x  x   X   x   x 

Afugentamento 

de fauna 

x   x  x  x   X   x   x 

Alteração no 

fluxo gênico 

x   x  x  x   X   x   x 

Contaminação da 

fauna 

x   x  x   x  X   x   x 

Meio antrópico 

Depreciação 

visual 

x   x  x  x   X   x   x 

T - Temporário; Pr - Permanente; C - Cíclico; Rv - Reversível; Ir - Irreversível; L - Local; Rg - Regional; Cp - Curto Prazo; Mp -    Médio 
Prazo; Lp - Longo Prazo; D - Direta; I - Indireta; P - Positiva; N - Negativa; B - Baixa; M - Médio; A - Alto. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 De acordo com o levantamento de uso e ocupação do solo, permitiu-se observar que 

na bacia hidrográfica do rio Poxim possui 96 fragmentos florestais, correspondendo a 21,24% 

de cobertura de mata atlântica.   

Embora protegido por legislação específica, não se vê ações efetivas de proteção do 

bioma Mata Atlântica. Os fragmentos florestais sofrem várias ações impactantes com relação 

às atividades desenvolvidas no seu entorno, principalmente com a agricultura da cana-de-

açúcar e a pastagem que são as principais atividades desenvolvidas na bacia hidrográfica.  

Além disso, a fragmentação está sendo intensificada com a existência de torres de 

transmissão elétrica, voçorocas, retirada de madeira e existência de lixo doméstico deixado 

por populações do entorno desses fragmentos, tornando-se os principais fatores que agravam 

o processo de fragmentação na bacia hidrográfica do rio Poxim. 

Uma alternativa seria a criação de Reserva Particular de Patrimônio Nacional (RPPN), 

nas propriedades rurais, com o fito de proteger os fragmentos florestais da mata atlântica, 

assim como a biodiversidade, a paisagem e propiciar atributos ambientais. Além disso, 

permitem a conexão com outros fragmentos, formando corredores ecológicos, permitindo o 

deslocamento da biodiversidade e diminuindo o risco de extinção das espécies.      

Torna-se necessária adoção de estratégias conservacionistas desses fragmentos de 

acordo com os preceitos da sustentabilidade e dos princípios do zoneamento ambiental no que 

tange ao uso e ocupação adequada do solo da bacia hidrográfica, visando a manutenção da 

cobertura florestal e a formação de corredores ecológicos, como ferramenta de planejamento e 

gestão dos recursos hídricos e manutenção da biodiversidade.    
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CAPÍTULO 3 

  

LEVANTAMENTO DA MATA CILIAR DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

POXIM-SE POR MEIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS - SIG 

 

 

RESUMO 

COSTA, Cristiano Cunha. Levantamento da mata ciliar da bacia hidrográfica do rio 

Poxim-SE por meio do Sistema de Informações geográficas - SIG. São Cristóvão: UFS, 

2011. 112p. (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas).   

 

Embora previsto pelo Código Florestal Brasileiro as matas ciliares continuam sofrendo com o 

uso predatório dos recursos naturais, havendo perda da biodiversidade e comprometimento da 

disponibilidade dos recursos hídricos para as necessidades humanas. Este trabalho teve como 

objetivo realizar o levantamento da mata ciliar da bacia hidrográfica do rio Poxim-SE por 

meio do Sistema de Informações Geográficas (SIG). Para isso, no levantamento do uso e 

cobertura do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim, utilizou-se de fotografias aéreas 

correspondentes ao ano de 2004, tendo projeção UTM, Zona 24 Sul e Datum SAD-69, com o 

auxílio do programa ARCGIS 9.2 na escala de visualização de 1:10.000. Em seguida, foi feito 

um buffer de 30m, sendo possível estimar quanto de mata existe na área de estudo e quanto 

precisa ser restaurada de acordo com a legislação ambiental. Observou-se quanto ao uso e 

cobertura do solo que existe a ocupação predominantemente por pastagem (40,54%) e os 

cultivos agrícolas (15,63%), respectivamente, sendo os principais usos na bacia hidrográfica. 

De acordo com o levantamento, as matas ciliares correspondem a apenas 7,01%. De toda a 

vegetação ciliar existente na bacia hidrográfica apenas 46,22% está de acordo com o Código 

Florestal, enquanto que 34,38% não estão em conformidade com a legislação pertinente. É 

necessária a adoção de políticas públicas ambientais, no sentido de proteger e recuperar essas 

áreas degradadas, para que, futuramente, não haja comprometimento no recurso hídrico para 

abastecimento público.   

 

Palavras-chaves: Código Florestal, Sistema de Informações Geográficas, Mata Atlântica.  
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ABSTRACT  
COSTA, Cristiano Cunha. Survey of riparian hydrographicbasin of the river Poxim-SE 

through the Geographical Information System - GIS.São Cristóvão:  UFS, 2011. 112p. 

(Dissertation – Master in Agroecosystems). 

 

Although provided by the Brazilian Forest Code, the riparian forests are still suffering from 

the predatory use of natural resources, with a loss of biodiversity and compromising the 

availability of water resources for human needs. This study aimed to survey the riparian 

hydrographic basin of the Poxim River-SE through the Geographic Information System 

(GIS). For this, the survey of the use and occupation of land of hydrographicbasin of the river 

Poxim, used aerial photographs corresponding to the year 2004, UTM projection, Zone 24 

South and Datum SAD-69, with the help of the ARCGIS 9.2 on the display scale of 1:10,000. 

Then, it was made a buffer of 30m which made possible to estimate how much forest exists in 

the study area and how much needs to be restored in accordance with environmental 

legislation. Regarding the use and occupation of land, it was observed that the occupation is 

predominantly by grassland (40.54%) and agricultural crops (15.63%), respectively, as the 

main uses in the hydrographic basin. According to the survey, riparian forests correspond 

only to 7.01%. Of all existing riparian vegetation in the hydrographic basin only 46.22% is 

according to the Forest Code, while 34.38% isn’t in accordance with relevant legislation. It is 

necessary to adopt environmental policies, to protect and restore these degraded areas, so that 

in the future, it won’t compromise the water resource for public supply. 

 

Keywords: Code Forest, Geographical Information System, Forest Atlantic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A bacia hidrográfica é a unidade básica de planejamento para a compatibilização da 

preservação dos recursos naturais e o uso ocasionado da ação antrópica. As bacias 

hidrográficas possuem características ecológicas, geomorfológicas e sociais integradoras, o 

que possibilita uma abordagem holística e participativa envolvendo estudos interdisciplinares 

das condições ecológicas locais e regionais para o estabelecimento do desenvolvimento 

sustentável (ATTANASIO et al., 2006). 

O desenvolvimento sustentável é uma busca pela harmonia entre as dimensões 

ambiental, econômica e social, no que se refere ao uso dos recursos naturais e ocupação do 

território, preocupando-se com a preservação e conservação da biodiversidade. Para isso, é 

necessária a manutenção de áreas de preservação permanente as quais, segundo o Código 

Florestal Brasileiro (1965), correspondem a áreas de encostas acentuadas; áreas próximas às 

nascentes, bem como as matas ciliares em áreas marginais de córregos, rios e reservatórios. 

A vegetação ciliar corresponde àquela associada aos cursos e reservatórios de água 

independente de sua área ou região de ocorrência, de sua composição florística e localização 

(AB’ SABER, 2004). Dessa forma, permite o equilíbrio do ecossistema ribeirinho, devido às 

funções que desempenham na manutenção dos recursos hídricos; na proteção do solo e da fauna; 

como corredores do fluxo gênico; como detentora de grande biodiversidade e patrimônio 

genético; e como componente da paisagem (SANTOS, 2001). 

Com relação ao estado de Sergipe, as matas ciliares foram devastadas para pecuária, 

ocupação urbana, plantio de cana-de-açúcar e a retirada de lenha, resultando em cursos e 

nascentes de água sem proteção de suas margens, comprometendo de forma significativa na 

qualidade e na quantidade da água destinada ao abastecimento para as populações. Dessa 

maneira, para Ferreira et al. (2009) a preservação da vegetação ciliar tornou-se prioritária na 

tentativa de manter a qualidade de vida do próprio homem, pois as matas ciliares mantêm 

nascentes, fontes e rios, regulando o fluxo dos mananciais de água que abastecem as cidades e 

comunidades. 

A situação se torna mais preocupante quando se remete a realidade da bacia 

hidrográfica do rio Poxim, no que diz respeito ao elevado grau de degradação das suas matas 

ciliares e nascentes, implicando na redução de oferta hídrica, podendo vir a comprometer o 

abastecimento público que atende aos bairros da cidade de Aracaju e aos municípios de Nossa 

Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão.  
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Historicamente, tem-se observado uma redução na vazão dos rios da bacia 

hidrográfica do rio Poxim, comprometendo a qualidade e a quantidade de água destinada ao 

abastecimento público. De acordo com Silva et al. (2004), há alguns anos atrás, o rio Poxim 

contribuía com 70% no abastecimento público de água na capital sergipana. No entanto, 

atualmente, segundo a DESO
3
 (2010), 40% do total de água destinada ao abastecimento da 

grande Aracaju é oriundo dessa bacia, sendo que, aproximadamente, 25% do rio Poxim, 6% 

do rio Pitanga e 9% é oriundo da água subterrânea, sendo que o restante (60%) é retirado do 

rio São Francisco. 

Por outro lado, o crescimento da grande Aracaju vem ocasionando o acréscimo 

progressivo na demanda de água, por meio do aumento populacional e da expansão do parque 

industrial do Estado, que está concentrado em suas proximidades (Silva et al., 2004). 

 Diante desta situação, o presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento 

da mata ciliar existente na bacia hidrográfica do rio Poxim por meio do sistema de 

informações geográficas (SIG), de acordo com a legislação vigente, no sentido de propor 

ações de restauração da vegetação nessa importante bacia hidrográfica. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Caracterização da área de estudo 

 

A bacia hidrográfica do rio Poxim abrange, segundo Aguiar Netto (2006), parte dos 

municípios de Itaporanga D’Ajuda (7,44%), Areia Branca (2,73%), Laranjeiras (1,59%), 

Nossa Senhora do Socorro (13,48%), São Cristóvão (59,16%) e Aracaju (15,60%). É formada 

pelos rios principais: Poxim-Mirim, Poxim-Açu e Pitanga (figura 26). 

 

 

 

 

  

                                                 
3
 DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe – empresa estatal responsável pelo abastecimento de água e 

esgotamento sanitário do estado de Sergipe.  
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O rio Poxim-Açú constitui-se no principal corpo d’água da bacia hidrográfica do rio 

Poxim e apresenta as principais nascentes da área em estudo. Os principais corpos d’água 

compreendidos na bacia hidrográfica do rio Poxim-Açú são o riacho Cajueiro, das Minas, das 

Serras, das Porteiras, Tiririca, Caroba, Lagoa Preta, Damásio, Menino, Buraco da Besta, 

Vermelho, Sizia e o riacho Timbó. Sua nascente ocorre na serra do Cajueiro, município de 

Itaporanga d’Ajuda e deságua no rio Sergipe, na região estuarina, após a confluência com os 

principais tributários – Poxim-Mirim e Pitanga (AGUIAR NETTO et al., 2006a; FONTES et 

al., 2008). 

 A bacia hidrográfica do rio Poxim-Mirim drena área de 68,17km², que corresponde a 

17% da bacia hidrográfica. A drenagem principal tem suas nascentes em altitudes pouco 

superiores a 200m, no município de São Cristóvão. O rio Poxim-Mirim é divisor natural dos 

municípios de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro (FONTES et al., 2008). 

A bacia hidrográfica do rio Pitanga ocupa área de 106,07km², abrangendo os 

municípios de São Cristóvão e Aracaju. O rio Pitanga descreve curso de 29,70km até sua 

confluência com o rio Poxim, no município urbano de Aracaju. No trecho final do rio Pitanga,  
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o canal do rio encontra-se antropizado, confundindo-se com o canal Santa Maria (AGUIAR 

NETTO et al., 2006a; FONTES et al., 2008). 

 Segundo Aguiar Netto et al. (2006a) observam-se processos erosivos nas suas margens 

decorrentes, sobretudo, dos desmatamentos para ocupação das terras com pastagens uma vez 

que a pecuária tem se mostrado uma atividade econômica de natureza predatória. Além dos 

desmatamentos, os principais problemas hídricos e ambientais da microbacia são: lixeiras a 

céu aberto, deficiência do sistema de esgoto, exploração de areia/argila e poluição da água. 

 

2.2. Coleta e análise das informações 

 

2.2.1. Caracterização do uso e cobertura do solo 

 

As aerofotografias da área de estudo foram cedidas pela Superintendência de Recursos 

Hídricos de Sergipe (SRH) da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), 

correspondendo à faixa litorânea do estado de Sergipe no ano de 2004, tendo projeção UTM, 

Zona 24 Sul e Datum SAD-69. São fotografias ortoretificadas e ortogeoreferenciadas na 

escala 1:10.000, sendo que 1 pixel equivale a 0,12 metros.  

O uso e cobertura do solo foi feito por meio da interpretação de fotografias aéreas as 

quais foram digitalizadas no programa ARCGIS 9.2, na escala de visualização de 1:10.000. 

Dessa maneira, a vetorização das fotografias aéreas por meio da fotointerpretação permitiu a 

obtenção de 15 categorias de uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Poxim: área 

degradada, área embrejada, área industrial, assoreamento, campos de restinga, corpos d’água, 

cultivos agrícolas/solos expostos, dunas e areial, manguezal, mata, mata ciliar, povoados e 

distritos, sede municipal, viveiro/salinas e pastagem.  

O levantamento foi possível por meio da adoção de parâmetros como textura, 

coloração e tonalidade, resultando no levantamento de atividades realizadas na bacia 

hidrográfica e a forma de ocupação.   
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2.2.2. Levantamento da mata ciliar 

 

No programa ARCGIS 9.2 foi feito um buffer de 30m para toda a rede de drenagem dos 

rios que compõem a bacia hidrográfica do rio Poxim. Dessa maneira, foi possível estimar 

quanto de mata ciliar existe na área de estudo e quanto precisa ser restaurada para atender as 

exigências legais recomendadas pelo Código Florestal Brasileiro. Para isso, foram utilizados 

dados unifilares, ou seja, os rios foram digitalizados em linha única no meio do curso d’água, 

desprezando alguns trechos e a foz do rio, que apresentam uma largura considerável e se 

caracterizam por possuírem dados bifilares.  

Além disso, desconsiderou-se as áreas de mangue ou de qualquer outro tipo de 

vegetação de ocorrência nos cursos dos rios porque o presente trabalho objetivou o 

levantamento de mata ciliar, levando em consideração as características de textura, tonalidade 

e coloração das fotografias aéreas.   

 Segundo a classificação de Velloso et al. (1991), a Mata Atlântica existente em 

Sergipe é composta pela floresta ombrófila aberta, floresta ombrófila densa, floresta 

estacional decidual e floresta estacional semidecidual.  

 

2.2.3. Trabalhos de campo  

 

 As incursões a campo foram feitas com o fito de fazer uma descrição da atual situação 

das áreas de preservação permanente do tipo mata ciliar nos principais rios que compõem a 

bacia hidrográfica do rio Poxim – rio Poxim-Açú, rio Poxim-Mirim e rio Pitanga – uma vez 

que as fotografias aéreas correspondem ao ano de 2004. Para isso, utilizou-se de uma ficha de 

campo (APÊNDICE A) e um GPS portátil (modelo Garmim) para a obtenção de coordenadas 

(APÊNDICE D). 

 Tal atividade permitiu o levantamento dos impactos sobre as matas ciliares e o registro 

fotográfico para representar a atual situação por meio da obtenção das coordenadas nas 

fotografias aéreas.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim 

 

O levantamento do uso e ocupação do solo da bacia hidrográfica do rio Poxim permitiu 

a obtenção de 15 categorias de uso e ocupação do solo: área degradada, área embrejada, área 

industrial, assoreamento, campos de restinga, corpos d’água, cultivos agrícolas/solos 

expostos, dunas e areial, manguezal, mata, mata ciliar, povoados e distritos, sede municipal, 

viveiro/salinas e pastagem (figura 27).  

 

 

Figura 27. Uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Poxim-SE, 2010.   

 

Nota-se que há predominância das atividades pastoris, uma vez que a pastagem é 

praticada em quase metade da área da bacia hidrográfica (40,54%), demonstrando a 

importância econômica dessa atividade nas propriedades agrícolas da região. Segundo o 

IBGE (2009) os bovinos, suínos e eqüinos, são, respectivamente, os principais rebanhos 

criados nos municípios que compõem a bacia hidrográfica. 

As atividades agrícolas correspondem a segunda maior atividade econômica praticada 

na bacia hidrográfica, correspondendo a 15,63% da área de estudo. De acordo com 

levantamento realizado pelo IBGE (2009) as principais culturas praticadas nos municípios 

que compõem a bacia hidrográfica do rio Poxim estão cana-de-açúcar, coco-da-baía, 

mandioca e laranja, principalmente. 
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  No estado de Sergipe, a criação de gado ou a monocultura está vinculada a grande 

propriedade. As médias propriedades estão voltadas para a criação de animais, havendo 

pequenas áreas com cultivos. As pequenas propriedades são ocupadas com cultivos, pomares 

e, algumas vezes, criação de animais (SANTOS & ANDRADE, 1998).    

Corroborando tal afirmação, Valente (2005), em estudo na bacia do rio Corumbataí, 

estado de São Paulo, constatou que a pastagem representa 42,29% da área de estudo, 

enquanto que 32,7% correspondem a cultivos agrícolas.   

A expansão das fronteiras agrícolas, motivada pela necessidade crescente de produzir 

alimentos em quantidades cada vez maiores, promoveu o desmatamento das matas ciliares 

para implantação de empreendimentos agropecuários (JACOVINE et al., 2008). Isso se deve 

ao fato de, de modo geral, as margens dos rios serem a parte mais produtiva da propriedade e, 

também, pelo desconhecimento da importância em se manter as áreas de preservação 

permanente.  

No entendimento de Wammes et al. (2007) o desenvolvimento de atividades 

agropecuárias, em pequenas propriedades, tem contribuído para a degradação das áreas de 

mata ciliar, uma vez que há a necessidade do aproveitamento máximo das terras para a 

exploração econômica, surgindo necessidade da implantação das áreas próximas a rios, lagos 

e nascentes, provocando, assim, a degradação ambiental das áreas de preservação permanente. 

Para Milaré (2000) compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa 

considerar os problemas ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento e 

gestão, observando-se, de forma holística, as dimensões sócio-cultural, político, econômico e 

ecológico.  

Por outro lado, observa-se que, na bacia hidrográfica do rio Poxim, a floresta mata 

atlântica está restrita a fragmentos florestais de diferentes tamanhos e níveis de isolamento. 

Essas áreas naturais compreendem a 21,24% da área de estudo, demonstrando que a supressão 

da floresta se deu em detrimento aos diferentes usos e ocupação desordenados dentro da bacia 

hidrográfica.  

Como impacto dessa ação antrópica, nota-se que há uma redução na disponibilidade 

da quantidade de água e os rios na bacia hidrográfica ficam mais largos e rasos, 

comprometendo no abastecimento público. Isso porque sem a vegetação a água da chuva não 

tem como infiltrar no solo e acaba escorrendo superficialmente, causando erosão e 

assoreamento no leito dos rios.  
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Ao contrário, a cobertura florestal protege a fauna existente no solo contra as altas 

temperaturas, favorecendo a aeração, e suas raízes permitem a infiltração da água no sub-solo, 

abastecendo o lençol freático.   

Com relação a matas ciliares, verificou-se que essas áreas de preservação permanente 

representam 1,75% da área total da bacia hidrográfica do rio Poxim. Dessa maneira, fica 

evidente o elevado quadro de degradação ambiental das matas ciliares. 

Historicamente, houve a cultura de retirar a vegetação ciliar para o plantio de espécies 

agrícolas, pelo fato de que o solo existente nas margens dos rios serem mais férteis do que 

qualquer outro na propriedade. Por outro lado, a retirada da vegetação ciliar, trouxe vários 

impactos ambientais negativos, dentre eles: redução na vazão dos rios, assoreamento dos 

cursos d’água, perda da qualidade de água, redução da fauna aquática e implicações na vida 

econômica das populações ribeirinhas que vivem da pesca.   

 Além disso, tal fato favorece o afugentamento da fauna para outros locais ou até 

mesmo a morte dos mesmos, levando a perda da fauna e da flora; e redução de pescados 

(interferindo na renda familiar dos pescadores que vivem de alguma atividade ligada, direta 

ou indiretamente, ao rio), comprometendo a sustentabilidade da propriedade rural em que 

passam os cursos dos rios, uma vez que há impactos negativos nas dimensões ecológicas, 

social e econômica.  

 Visando garantir a sustentabilidade ambiental dentro da propriedade rural, a 

Constituição Federal previu um enfoque denominado de responsabilidade ambiental, com 

princípios e objetivos próprios, baseados na idéia de prevenção de dano. Consiste na atuação 

pura e simples da responsabilidade civil por danos ao meio ambiente (CRUZ, 2008). Dessa 

forma, um dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81) é a de 

impor ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio 

ambiente.  

Neste contexto, a reparação do dano é de extrema importância na prevenção espacial 

porque cria no autor do delito uma relação especial com o bem jurídico por ele lesado, na 

medida em que o obriga a adotar medidas para a sua restauração. Neste caso, a 

responsabilidade pela reparação do dano é do dono da propriedade rural, mesmo que o dano 

não tenha sido causado pelo mesmo.  

 Ressalta-se que a recuperação da área de preservação permanente, por exemplo, deve 

ser realizada respeitando os grupos ecológicos com características comuns e funções 

diferentes na dinâmica da floresta, levando-se em consideração a diversidade de espécies 
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nativas, visando recuperar a estrutura e a dinâmica da floresta (WEST et al., 1981; SWAINE 

& WITHMORE, 1988; RODRIGUES & GANDOLFI, 1998). 

 Com relação ao manguezal, por se tratar de um ecossistema típico da zona costeira da 

bacia do rio Sergipe, observou-se que essas áreas na bacia hidrográfica do rio Poxim 

compreendem apenas 1,66% da área em estudo. 

Do mesmo modo, de acordo com levantamento realizado no ano de 2005, no estado de 

Sergipe, a área de mangue correspondia a 1,86% (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2009). Diante de tais circunstâncias, os manguezais encontram-se permanentemente ameaçados 

por diversas atividades humanas desenvolvidas no litoral, principalmente a agropecuária e a 

urbanização, comprometendo a sustentabilidade dessas áreas ricas em espécies endêmicas 

(SANTANA et al, 2007; MENEZES  et al., 2007).       

 No estado de Sergipe, a invasão aos mangues está vinculada à expensão imobiliária, 

ao despejo de esgotos, ao aterro intencional e ao desmatamento, atrelados ao crescimento 

urbano da cidade de Aracaju.   

 

3.2. Levantamento da vegetação ciliar 

 

A bacia hidrográfica do rio Poxim tem uma rede de drenagem total de 568,02km, 

sendo que apenas 43,78km é coberta por mata ciliar (figura 28). Dessa forma, evidencia-se o 

descumprimento da legislação referente à preservação de áreas de preservação permanente, 

neste caso, as áreas de mata ciliar. 
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A bacia hidrográfica do rio Poxim possui 02 pontos de captação sob a responsabilidade da 

Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), visando o abastecimento público da grande 

Aracaju (Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Aracaju e Barra dos Coqueiros). Os 

pontos de captação se situam no rio Pitanga (E = 703750 e N = 8787280) e no rio Poxim (E = 

708000 e N = 8792110) os quais constituem os principais rios da bacia hidrográfica do rio 

Poxim.  

 É importante destacar que nos pontos de captação de água existentes, observou-se que 

não existe mata ciliar na área de preservação permanente, deixando o leito do rio mais 

suscetível à desestabilização e, consequentemente, ao assoreamento. Desse modo, há 

comprometimento no abastecimento público no que se refere à qualidade e quantidade de 

água ofertada.  

 Tal fato tem sido notado na grande Aracaju quando se aumenta a demanda por água e 

por conta do período de estiagem, pois o nível dos reservatórios está abaixo do necessário, 

uma vez que se reduziu a vazão nos rios, resultando em racionamento de água para a 

população.  

 Diante dessa situação, foi confeccionado o buffer de 30 metros, permitindo fazer um 

levantamento da quantidade de mata ciliar existente e a quantidade mínima necessária na área 

de estudo conforme recomendação do Código Florestal Brasileiro de 1965 (figura 29). 

Observou-se que, considerando a largura mínima de mata ciliar recomendada pela legislação 

ambiental pertinente, a bacia hidrográfica deveria possuir uma área de mata ciliar de 

34,46km², porém 31,22km² da bacia hidrográfica do rio Poxim não possui área de preservação 

permanente do tipo mata ciliar em conformidade com a legislação. 
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Neste sentido, observa-se que essas áreas de preservação permanente não estão 

cumprindo sua função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem 

estar das populações humanas. 

Tal situação é fator de preocupação, uma vez que a redução da biodiversidade está 

sendo causada pela retirada da vegetação ciliar. Santos (2006), em levantamento florístico de 

vegetação ciliar no rio Poxim-Açú, registrou 51 espécies, distribuídas em 29 gêneros e 21 

famílias.  

Santos et al. (2007a) listam que as espécies denominadas gabiroba (Campomanesia 

xanthocarpa), biriba (Escheweilera ovata), camboatá (Cupania revoluta) e pau-pombo 

(Tapirira guianensis) apresentaram maior valor de importância em estudo em remanescente 

de mata ciliar no rio Poxim-Açú, segundo o índice de diversidade de Shannon-Weaver. 

Do mesmo modo, Santos et al. (2007b) realizaram um levantamento florístico e 

fitossociológico em um trecho ciliar do rio Poxim, verificando-se as espécies de ocorrência na 

área de estudo com maior índice de ocorrência: sombreiro (Clitoria fairchildiana Howard), 

anona (Annona sp.), jambolão (Syzygium jambolanum Lam.), pau-pombo (Tapirira 

guianensis Aubl.) e umbaúba (Cecropia pachystachya). 

Apesar de que em sua totalidade ainda não ser representativa a sua preservação; o 

desmatamento das matas ciliares ocorre em quase todas as bacias hidrográficas, 

principalmente, para ocupá-las por pastagens e agricultura, contribuindo, assim, na 

degradação do ambiente ciliar (SANTOS & CARDOSO, 2007).  

Por outro lado, para Souza et al. (2007) a recuperação e conservação da mata ciliar 

favorece a manutenção da qualidade e produção de água, controle de erosão, conservação da 

biodiversidade e utilização de produtos não madeireiros.   

 O buffer permitiu observar, ainda, que do total recomendado de mata ciliar apenas 

46,22% está em conformidade com o Código Florestal e 34,38% está em desacordo com a 

legislação (figura 30). Dessa maneira, é constatada a situação irregular das áreas de 

preservação permanente do tipo mata ciliar diante da lei em vigor, uma vez que não é 

respeitado o mínimo estipulado pela legislação para a preservação dessas áreas de preservação 

permanente.  
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Figura 30. Área de mata ciliar conforme elaboração do buffer de acordo com o Código Florestal (1965), bacia 

hidrográfica do rio Poxim-SE.  

 

 Vale ressaltar que 19,40 % correspondem à área de mata ciliar que está acima de 30 

metros, que é o tamanho mínimo de mata ciliar levado em consideração na elaboração do 

buffer.  

 A retirada da vegetação ciliar desequilibra o ecossistema ribeirinho, trazendo vários 

problemas ambientais, tais como o comprometimento dos mananciais e do solo; assoreamento 

dos rios; diminuição do pescado e a morte da fauna aquática.  

 A partir desse pressuposto, justificam-se os estudos fitossociológicos aliados a estudos 

hidrográficos na bacia hidrográfica degradada (FERREIRA et al., 2006), tonando-se 

necessário o estabelecimento de ações de monitoramento e recuperação do rio Poxim, diante 

da supressão das matas ciliares, no sentido de recuperar as áreas das matas ciliares com fito de 

promover a conservação dos recursos naturais.  

A adoção de estratégias preservacionistas permitirá a manutenção da área de 

preservação permanente referente à mata ciliar com o fito de desempenhar as funções: 

melhoria da qualidade de água; estabilização das margens dos rios, contendo o processo 

erosão e assoreamento do curso d’água; propicia um ambiente adequado para a fauna e 

melhora a qualidade de vida do homem, dentre outras. 
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3.3. Ações impactantes ambientais sobre as matas ciliares na bacia hidrográfica do rio 

Poxim 

 

Durante as incursões a campo, observou-se que há forte pressão antrópica nas áreas de 

preservação permanente do tipo mata ciliar que restaram na referida área de estudo. Dessa 

maneira, foram encontradas 08 ações impactantes, a saber: torre de transmissão de energia 

elétrica, retirada de areia, expressão religiosa, atividade desordenada de lazer, duplicação da 

rodovia BR 101, atividade agrícola, pecuária e urbanização (figura 31). 
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3.3.1. Torres de transmissão de energia elétrica 

 

Observou-se a existência de rede de transmissão elétrica adentrando a área de 

preservação permanente do rio Poxim-Açú (x=694624; y=8788718), município de São 

Cristóvão, resultando no desmatamento para facilitar a sua manutenção.  

 

3.3.2. Expressão religiosa 

 

Em dois fragmentos de mata ciliar do rio Pitanga, (x=694624; y=8788718) e 

(x=700424; y=8787432), notou-se que o local é, frequentemente, visitado pelas populações 

locais para expressão religiosa, resultando na existência de lixo deixados nas margens do rio, 

como, por exemplo: latas de alumínio, partes de animais, embalagens plásticas, peças de 

vestuário, dentre outros contribuindo para a poluição do solo e da água.  

 

3.3.3. Atividade desordenada de lazer 

 

No rio Poxim-Mirim (x=699249; y=8794746), foi observado a deposição inadequada 

do lixo, aliada a formação de fogueira pela população dos povoados do entorno: Pai André, 

Cardoso, Jardim, Lavandeira, Guajará, Brita, dentre outros, que utilizam o rio para diversão 

nos finais de semana.  

Os impactos provenientes do depósito de resíduos sólidos e/ou da má utilização dos 

recursos hídricos em alguns pontos de visitação frequentados pela população comprometem o 

planejamento e gestão do abastecimento público no que tange à qualidade da água dos rios da 

bacia hidrográfica. Dessa forma, torna-se necessário a realização de atividades de educação 

ambiental, visando à mudança de comportamentos e atitudes.  

Além disso, essas populações utilizam os rios para dar banhos em animais e para lavar 

roupa (x=691867; y=8795248), principalmente. Nesses locais, embora apresente a mata ciliar 

de acordo com a legislação ambiental pertinente, trata-se de pontos de visitação com forte 

ação antrópica em que o rio apresenta o leito estreito e com baixo volume de água.   
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3.3.4. Duplicação da rodovia BR 101 

 

Em um trecho de mata ciliar no rio Pitanga, as margens da BR-101 (x=694624; 

y=8788718), detectou-se que na área de preservação permanente, com faixa inferior a 30 

metros, conforme estipula o Código Florestal, era realizada a prática de desmatamento 

evidenciado pelo empilhamento de toras de madeira, resultando na desestabilização das 

margens do rio. Outra ação encontrada foram os serviços de terraplanagem (x=700533; 

y=8792686), devido. Tanto a retirada de vegetação como a terraplanagem provocam o 

assoreamento dos rios.   

 

3.3.5. Retirada de areia 

 

Outra ação impactante encontrada na bacia hidrográfica do rio Poxim é a retirada de 

areia para fins comerciais. Tal atividade se dá no leito do rio Pitanga (x=700424; y=8787432), 

município de São Cristóvão, resultando na desestabilização e assoreamento do rio.  

 

3.3.6. Atividades agrícolas 

 

Em alguns cursos dos rios, a área de preservação permanente fica restrita a uma área 

de vale, com faixa inferior aos 30 metros, ficando isolada por monocultivo de cana-de-açúcar, 

implicando no acesso de maquinários agrícolas nas margens dos corpos d’água do rio Poxim-

Mirim (x=691674; y=8798916). Dessa forma, a agricultura é realizada sem qualquer manejo 

adequado do solo.    

 

3.3.7. Pecuária 

 

  As áreas de pastagem que se avizinham com a área de preservação permanente do tipo 

mata ciliar, tem o solo exposto e compactado, devido à falta de cobertura vegetal e ao pisoteio 

animal, resultando no processo de erosão do terreno. Tal situação foi observada em trechos 

dos rios Poxim-Açú (x=699571; y=8792022), Poxim-Mirim (x=700533; y=8792686) e 

Pitanga (x=694624; y=8788718).  
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3.3.8. Urbanização  

 

Nota-se que dentro da área urbana da cidade de Aracaju, mais especificamente nas 

proximidades dos bairros do Distrito Industrial e do São Conrado (x=710179; y=8787898), há 

despejo de resíduos industriais e domésticos, são descartados diretamente no curso do rio, 

devido à falta de uma infraestrutura de saneamento ambiental eficiente. Pode-se observar 

casas construídas, em aterros, dentro da área de preservação permanente, e que lançam seu 

sistema de esgoto para dentro do rio. Dessa maneira, as águas do rio Poxim recebem resíduos 

sem qualquer tratamento, comprometendo a qualidade de água.  

O mesmo pode ser visto em vários pontos do bairro Rosa Elze, a poucos metros da 

estação de captação de água do DESO. 

Além disso, o contato direto da população residente as margens do rio e de pescadores 

é fator de preocupação. Tal comportamento é propício ao aumento de casos de doenças de 

veiculação hídrica, comprometendo a qualidade de vida da população e, consequentemente, 

deixando de ser apenas um problema ambiental para se tornar uma questão de saúde pública e 

social. 

 

3.4. Ações de restauração de área de preservação permanente na bacia hidrográfica do 

rio Poxim 

 

Do mesmo modo em que há impactos sobre as matas ciliares nos cursos dos rios, as 

nascentes também sofrem interferência humana. De acordo com o projeto “Recuperação de 

nascentes e cursos de água na bacia hidrográfica do rio Poxim-SE” (2010), realizado em 

alguns povoados do município de Areia Branca, foi observado que nas nascentes, como, por 

exemplo, na nascente 05, no Povoado Cajueiro, é caracterizada por ser pontual e degradada, 

com a presença de animais domésticos, prática da pecuária extensiva e plantas invasoras. 

A nascente 10, no povoado Boqueirão, foi tida como difusa e degradada. Na área de 

preservação permanente apresenta plantas invasoras, regeneração natural e a extração de areia 

Já para a nascente 12, localizada no povoado Caroba, caracteriza-se por ser pontual e 

degradada, em processo de regeneração natural. 

Por outro lado, no ano de 2010, iniciaram-se algumas ações para a recuperação de 

nascentes nesses povoados localizados na micro-bacia do Poxim-Açú - como é o caso da 

nascente 03 que se caracteriza por ser difusa e degradada (figura 32) e da nascente 07 que é 
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pontual e degradada (figura 33) -, com o plantio de espécies florestais, levando-se em 

consideração a composição florística das áreas do entorno das nascentes.  

 

  

Figura 32. Recuperação da nascente 03, micro-bacia 

do Poxim-Açú. UFS. São Cristóvão, SE. 

Fonte: SEMEAR/UFS, 2010.  

Figura 33. Recuperação da nascente 07, micro-

bacia do Poxim-Açú. UFS. São Cristóvão, SE. 

Fonte: SEMEAR/UFS, 2010. 

 

 Para a recuperação das áreas de preservação permanente de mata ciliar e de nascentes, 

recomenda-se a realização do levantamento da composição florística das espécies florestais 

que ocorrem nessas áreas, visando posterior plantio na tentativa de devolver ao ambiente as 

condições ambientais naturais do local. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O uso e ocupação do solo permitiu observar que apenas 1,75% da área de a mata ciliar 

apresentam vegetação, sendo que 3,24km² da área de preservação permanente está em 

conformidade com o Código Florestal. 

Dentre os principais problemas ambientais, notados nos rios da bacia hidrográfica do 

rio Poxim são a existência de torre de transmissão de energia elétrica, retirada de areia, 

expressão religiosa, atividade desordenada de lazer, duplicação da rodovia BR 101, atividade 

agrícola, pecuária e urbanização 

É necessária a adoção de políticas públicas ambientais, no sentido de proteger a 

vegetação ainda existente e restaurar as áreas sem vegetação, por meio da prática de 

atividades de educação ambiental, envolvendo os proprietários rurais. 
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 Torna-se fundamental o envolvimento dos órgãos ambientais no que se refere a ações 

de fiscalização e licenças ambientais, como instrumentos de controle das ações impactantes na 

bacia hidrográfica do rio Poxim, com o fito de proteger as áreas de preservação permanente 

de acordo com a legislação ambiental.     
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APÊNDICE A – FICHA DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO DAS AÇÕES 

IMPACTANTES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO POXIM-SE 

 

                                   Universidade Federal de Sergipe 

                                     Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

                                  Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas 

Curso de Mestrado em Agroecossistemas 

 

 

FICHA DE CAMPO 

 

Data:____/____/____  

Coordenadas: X - _________________________   Y - _________________________  

 

1.Tipo de uso/ocupação do solo: ____________________________________________ 

(   ) área degradada   (   ) área embrejada   (   ) área industrial (   )  assoreamento 

(   ) campos de restinga (   ) corpos d’água (    ) cultivos agrícolas/solos expostos            

(   ) dunas e areial (   ) manguezal (   ) mata (   ) mata ciliar (   ) povoados e distritos        

(    ) sede municipal (   ) viveiro/salinas (   ) pastagem  

 

1.1.Descrição da área: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1.2.Geologia da área visitada: ______________________________________________ 

 

1.3.Geomorfologia da área: (   ) planície   (   ) planalto (   ) montanha (   ) depressão 

 

2.Tipo de uso/ocupação do solo vizinho a área visitada: 

(   ) área degradada   (   ) área embrejada   (   ) área industrial (   )  assoreamento 

(   ) campos de restinga (   ) corpos d’água (    ) cultivos agrícolas/solos expostos            

(   ) dunas e areial (   ) manguezal (   ) mata (   ) mata ciliar (   ) povoados e distritos        

(    ) sede municipal (   ) viveiro/salinas (   ) pastagem  

 

2.1.Descrição da área: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B – CARACTERÍSTICAS DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS DE MATA 

ATLÂNTICA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO POXIM, EM ORDEM 

CRESCENTE DE TAMANHO, 2010. 

 

Fragmento ÁREA (ha) PERÍMETRO IC MUNICÍPIO 

88 0,00311 28,76533 0,47 Laranjeiras 

87 0,01556 52,48680 0,71 Laranjeiras 

85 0,06552 156,20323 0,34 Laranjeiras 

41 0,08025 143,14517 0,49 N. Sra Socorro 

17 0,10011 131,77408 0,72 São Cristóvão 

92 0,17409 243,48967 0,37 São Cristóvão 

16 0,20521 174,87620 0,84 São Cristóvão 

11 0,29434 294,73462 0,43 São Cristóvão 

86 0,30467 231,45836 0,71 Laranjeiras 

84 0,53751 330,05441 0,62 Laranjeiras 

91 1,01539 693,77714 0,27 São Cristóvão 

31 1,02108 521,09497 0,47 Aracaju 

10 1,06263 548,44890 0,04 São Cristóvão 

38 1,18253 599,37676 0,41 São Cristóvão 

23 1,20744 501,49566 0,60 São Cristóvão 

18 1,39390 756,73961 0,31 São Cristóvão 

7 1,43504 516,79761 0,68 Itaporanga D’Ajuda 

24 1,58210 556,31155 0,64 São Cristóvão 

13 1,71154 916,91084 0,26 São Cristóvão 

62 1,71437 579,41347 0,64 São Cristóvão 

70 1,76057 923,83278 0,26 São Cristóvão 

48 1,84176 1079,65611 0,20 São Cristóvão 

37 2,10565 1076,38180 0,23 São Cristóvão 

15 2,19185 873,44644 0,36 São Cristóvão 

6 2,37879 753,96372 0,53 Itaporanga D’Ajuda 

74 2,55272 744,79311 0,58 São Cristóvão 

44 2,64322 675,18342 0,73 N. Sra do Socorro 

50 2,73717 1334,71580 0,19 São Cristóvão 

53 3,00983 939,18831 0,43 São Cristóvão 

5 3,09772 1276,86938 0,24 Itaporanga D’Ajuda 

21 3,32518 1068,78977 0,37 São Cristóvão 



 

 

3 3,70422 1255,25130 0,30 Areia branca 

77 3,71855 1244,17670 0,30 São Cristóvão 

14 4,14629 938,13637 0,59 São Cristóvão 

29 4,22474 1000,29206 0,53 São Cristóvão 

76 4,39345 2005,34588 0,14 São Cristóvão 

33 4,52393 857,38647 0,77 N. Sra do Socorro 

60 4,67839 1068,36490 0,52 São Cristóvão 

75 4,94729 1606,12120 0,24 São Cristóvão 

72 5,05478 1347,77242 0,35 São Cristóvão 

54 5,64481 1064,84001 0,63 São Cristóvão 

2 6,64531 3086,31866 0,88 Itaporanga D’Ajuda 

90 6,72100 1789,19407 0,26 São Cristóvão 

57 6,97545 1886,15800 0,25 São Cristóvão 

73 7,30561 1891,14135 0,26 São Cristóvão 

19 7,83542 2933,16207 0,11 São Cristóvão 

71 7,86427 2162,75411 0,21 São Cristóvão 

20 8,05970 2853,91305 0,12 São Cristóvão 

47 8,15877 2101,52185 0,23 São Cristóvão 

8 8,67711 2180,57617 0,23 Itaporanga D’Ajuda 

26 9,38293 4043,15207 0,07 São Cristóvão 

36 9,55098 1573,35710 0,48 São Cristóvão 

69 9,79463 2254,09602 0,24 São Cristóvão 

56 9,98559 1860,17030 0,36 São Cristóvão 

55 10,62070 2938,36410 0,15 São Cristóvão 

78 10,80556 2413,45356 0,23 São Cristóvão 

46 11,30832 2998,80600 0,16 São Cristóvão 

68 11,36727 3126,51175 0,15 São Cristóvão 

51 11,70879 1660,62055 0,53 São Cristóvão 

59 12,28462 1502,68093 0,68 São Cristóvão 

45 12,53396 1931,29781 0,42 São Cristóvão 

4 16,10786 2900,88951 0,24 Itaporanga D’Ajuda 

25 19,32302 2262,70702 0,47 São Cristóvão 

82 20,28935 4516,83014 0,12 N. Sra do Socorro 

93 21,61824 6022,69620 0,07 São Cristóvão 

9 22,87860 2744,81185 0,38 São Cristóvão 



 

 

89 22,96169 3928,92306 0,19 São Cristóvão 

61 23,06062 2590,59295 0,43 São Cristóvão 

12 23,56110 5239,15956 0,11 São Cristóvão 

27 23,67684 5139,81790 0,11 São Cristóvão 

32 25,73755 4677,31231 0,15 Aracaju 

52 27,22636 3416,21201 0,29 São Cristóvão 

39 29,72280 4626,45738 0,17 São Cristóvão 

34 29,95084 4411,08128 0,19 Aracaju/N. Sra do Socorro 

35 31,84922 3755,23633 0,09 Aracaju 

42 33,16721 3985,77870 0,26 N. Sra do Socorro 

80 33,88890 4540,54249 0,21 São Cristóvão 

43 35,86532 2742,06306 0,60 N. Sra do Socorro 

1 39,69012 5233,11451 0,18 Itaporanga D’Ajuda 

40 42,31730 5522,77446 0,17 São Cristóvão 

58 48,91463 12987,31223 0,04 São Cristóvão 

79 57,12890 8164,22810 0,11 São Cristóvão 

30 67,76100 5417,14921 0,29 São Cristóvão 

65 78,25803 10198,54058 0,09 São Cristóvão 

28 85,48061 10531,14094 0,10 São Cristóvão 

22 88,09031 9304,66747 0,13 São Cristóvão 

49 106,71643 32509,50042 0,01 São Cristóvão 

83 138,28571 21386,59496 0,04 N. Sra do Socorro 

63 184,72142 8817,30888 0,30 São Cristóvão 

64 379,83797 32672,04944 0,04 São Cristóvão 

67 637,50514 47395,26399 0,35 Areia Branca/Itaporanga 

94 664,33759 52686,41643 0,03 Laranjeiras /São Cristóvão 

66 756,77525 68040,93244 0,02 Itaporanga D’Ajuda 

81 904,13868 85975,41757 0,02 São Cristóvão 

96 942,63520 76680,80800 0,02 São Cristóvão 

95 2347,55123 205632,43445 0,01 Areia Branca, Itaporanga 

D´Ajuda, Laranjeiras e São 

Cristóvão 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE C – AÇÕES IMPACTANTES NOS FRAGMENTOS FLORESTAIS DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO POXIM, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento Ação impactante Município  X Y 

83 Agricultura São Cristóvão  0691835 8800076 

95 Agricultura São Cristóvão 0684029 8801756 

67 Agricultura Itaporanga D’ajuda 0682269 8801842 

96 Pecuária São Cristóvão 0696497 8793632 

96 Pecuária São Cristóvão 0697556 8795352 

94 Voçoroca  Laranjeiras 0687086 8802196 

94 Torre de transmissão 

de energia elétrica 

Laranjeiras 0688543 8804584 

81 Torre de transmissão 

de energia elétrica 

São Cristóvão 0699778 8786724 

81 Descarte de lixo São Cristóvão  0702109 8788798 

81 Descarte de lixo São Cristóvão  0701814 8788594 

35 Desmatamento  Aracaju 0709770 0791812 

81 Desmatamento São Cristóvão  0701459 8789387 

81 Trilhas de acesso São Cristóvão  0702113 8788802 

96 Trilhas de acesso São Cristóvão 0698069 8795056 

96 Trilhas de acesso São Cristóvão 0697948 8795130 

94 Trilhas de acesso Laranjeiras 0688554 8804700 

94 Trilhas de acesso Laranjeiras 0688070 8803970 

66 Extração de areia Itaporanga D’Ajuda 0679154 8803970 



 

 

APÊNDICE D – AÇÕES IMPACTANTES NAS MATAS CILIARES DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO POXIM, 2010.  

 

Ação impactante Município X Y 

Expressão religiosa São Cristóvão  700424 8787432 

Pecuária  São Cristóvão  694624 8788718 

Pecuária  São Cristóvão  699571 8792022 

Pecuária  São Cristóvão  700533 8792686 

Atividade de lazer São Cristóvão  699249 8794746 

Agricultura São Cristóvão  692906 8798058 

Agricultura  São Cristóvão  691674 8798916 

Atividade de lazer São Cristóvão 691897 8795248 

Agricultura  São Cristóvão  689585 8800188 

Atividade de lazer Itaporanga D’ajuda 681390 8800396 

Urbanização  Aracaju 710179 8787898 

 

 


